
 

 

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

1.  002925 
صفاء الدٌن عبد الرزاق كاظم 

 المهداوي
03/05/2015 

 26/06/2012 مصلح احمد عبد هللا ٌونس  000228  .2

 10/06/2012 حٌدر علً حٌدر عبد علً 000061  .3

 23/09/2014 فوزي عبود نوري مشكور  002058  .4

 06/03/2016 احمد حنون عباس عزٌز  003774  .5

 06/09/2015 مصطفى حقً اسماعٌل محمد 003354  .6

 08/12/2015 احالم كرٌم عجٌل طالل  003511  .7

8.  000259 
رازقٌة عبد الحسٌن عودة 

 عبدهللا 
28/06/2012 

 22/07/2012 علً ثامر ناصر عبود  000415  .9

 30/09/2012 اٌمان ابراهٌم احمد لطٌف  000599  .10

 26/10/2014 مود علٌاء حكمت جاسم مح 002119  .11

 18/05/2015 حمامه فاضل جودي محسن 002974  .12

13.  003305 
وجدي عبد العزٌز سعود 

 عباس 
23/08/2015 

 05/11/2015 مجٌد كرٌم فالح سالم  003466  .14

 10/06/2012 مروة خضر علً غضبان  000078  .15

16.  000323 
اسراء جاسم محمد علً 

 فٌاض 
09/07/2012 

 10/12/2012 بر فالح محمد حافظ ج 000654  .17

18.  001434 
اٌهم جمال الدٌن صادق 

 حسون الموسوي
25/01/2014 

 18/08/2015 نور عباس حسٌن جبر 003285  .19

20.  002722 
شٌماء اسماعٌل محمد سعٌد 

 ٌحٌى
26/03/2015 

 16/12/2015 اسراء حقً خٌون عرٌبً  003539  .21

 20/06/2012 سٌف سعدي عبد الناصر  000170  .22

23.  000193 
القادر جرجٌس عمار عبد

 عبدالقادر 
21/06/2012 

 18/07/2012 لٌلى حسٌن جماغ خلف  000389  .24

25.  001487 
االء عبد الرزاق عبد الحسٌن 

 عبد الرضا 
19/02/2014 

 01/02/2015 احمد ابراهٌم خلٌل ابراهٌم  002476  .26

 30/08/2015 فرقان ولٌد عبد مهدي  003332  .27

 07/09/2015 ماهر محمد سلمان عبد 003357  .28

 24/09/2012 افراح داود سلمان حسون  000586  .29

 11/02/2013 عبدهللا نجم عبدهللا  000792  .30

 17/04/2014 حسان محمد حمودي عباس  001655  .31

 10/11/2014 سٌف سعد محمد حسن  002156  .32

 16/08/2015 خالد ولٌد عمر الرٌاش 003280  .33
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 10/08/2015 كوثر هاشم ماٌح كاظم 003256  .34

35.  003381 
سندس كرٌم عبد الرضا 

 جوهر
13/09/2015 

 27/01/2013 بان نمٌر ناظم كامل  000730  .36

 14/08/2013 همسة سمٌر عبد االمٌر ناصر 001207  .37

 15/10/2014 حسن اسعد محمد ابراهٌم  002096  .38

 11/09/2014 مصطفى حسن عزٌز علً  002024  .39

 16/12/2015 نبأ عبدالخالق عثمان  003544  .40

 06/09/2015 جنان هادي صالح اٌتٌم 003352  .41

 12/10/2015 منتظر منهل نحش حامً 003432  .42

 29/09/2013 بٌداء هادي حسون عبود  001284  .43

 28/01/2013 فراس فٌصل كاظم خضٌر  000731  .44

 17/11/2014 احمد عبد الجواد جاسم حسٌن  002186  .45

 05/03/2014 زٌد صباح جاسم  001516  .46

 28/04/2015 محمد عبد امل جاسم 002901  .47

 13/10/2015 محمد ابراهٌم احمد هواس 003435  .48

 30/09/2015 فهمٌة سعدون غضبان حسن 003408  .49

 25/02/2015 عائده حمٌد مشحوت عباس  002613  .50

51.  000925 
اقبال عبدالمالك عبدالهادي 

 احمد 
16/04/2013 

52.  001688 
اٌمان عبد الواحد جاسم كاظم 

 السودانً 
04/05/2014 

 03/12/2014 اٌاد فوزي عبد الرضا علً  002237  .53

 19/02/2015 فؤاد عادل مجٌد بحر  002593  .54

 17/02/2015 رعد حمٌد ابراهٌم عبود 002575  .55

56.  002425 
محمد رعد عبد عون حسٌن 

 الخزرجً 
20/01/2015 

 28/03/2016 علً اٌاد عبدالعزٌز خضر  003889  .57

 23/02/2016 ٌوسف عباس ناصر حسٌن  003702  .58

59.  003299 
سالم جمٌل راضً بخٌت 

 المٌاحً
20/08/2015 

 25/09/2013 سٌف فوزي حسن عباس  001281  .60

 17/08/2014 احمد خالد عبدالجبار محمد 001968  .61

 24/06/2014 محمد هامل مذٌوب مزبان  001923  .62

 10/02/2016 وسام مسلم مالك رضا 003643  .63

 09/02/2015 حسن مهدي عبد جاسم  002517  .64

 22/12/2015 جنان عبد المطلب موسى 003568  .65

 14/02/2013 علً عامر محمد حسن  000823  .66

 22/05/2013 سعاد عبد الرضا داخل عباس  001004  .67

 30/12/2014 بتول حسن عباس علً  002315  .68

 27/03/2014 زٌاد طارق حسن محمد صالح  001588  .69

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A2)قائمة بأمساء املسجلني للمجمع 

مرت مربع (100)وملساحة ( 5)املرقمة 

يف  17/5/2016موعد استالم الباجات يوم الجالثاء 

موقع بسماية 



تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 07/07/2015 وداد حامد ماجد الجوٌد 003130  .70

 19/11/2015 محمد حسٌن سلمان صالح 003492  .71

 14/12/2015 عالء ناجً خضٌر عباس  003531  .72

 17/11/2013 هٌثم محمد هاشم  001330  .73

 19/06/2013 علً جبار بوحً حمٌم  001081  .74

 28/05/2014 موحان محمود حسٌن  001859  .75

76.  001413 
عامر ودٌع سمعان اٌوب 

 الذهب
16/01/2014 

 23/02/2016 ٌاء اسماعٌل خلٌل البصري لم 003686  .77

 22/02/2016 سناء سعدون فدعم احمد 003670  .78

79.  003711 
ٌوسف احسان عبداالمٌر 

 جاسم 
24/02/2016 

 08/01/2013 محمد ساجد محمد عبد  000671  .80

 06/03/2013 امٌرة عواد عباس رضا  000851  .81

 29/12/2014 سمٌر امٌن منشد ٌوسف  002309  .82

 08/03/2016 قمان حسن محمد حلبوصل 003801  .83

 13/01/2016 عالء حسٌن زٌدان برٌسم  003615  .84

 13/08/2012 تسنٌم حسن كاظم جاسم  000501  .85

 24/02/2016 سرى نزار اسماعٌل صالح  003714  .86

 26/06/2013 جنان عبد الرحمن رشٌد اسعد  001105  .87

 20/03/2013 خلف هنً جاسم  000882  .88

 02/09/2012 ٌب حسٌن محمدعقٌل سرت 000542  .89

 05/04/2016 اٌمان مجٌد حمٌد محمود  003905  .90

91.  003266 
احمد زكً عبد الرزاق عٌسى 

 الجوادي
12/08/2015 

 06/03/2016 هناء ٌحٌى داود محمد  003781  .92

 28/02/2016 ازهار فخري سعٌد  003741  .93

 29/02/2016 لؤي اسماعٌل فرحان 003749  .94

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


