
 

 

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 19/05/2014 نادٌة عباس حسٌن جواد  001784  .1

2.  000553 
طارق مصطفى محمود حسن 

 النعٌمً 
04/09/2012 

 02/02/2013 علً غانم كاظم شٌحان  000750  .3

 22/09/2014 عبد الرزاق محمد صالح محمد  002050  .4

 27/03/2014 حسن جمٌل غنً  001586  .5

 12/07/2015 حنان صبر شتٌت خضٌر  003167  .6

 28/07/2015 حسن رائد فالح حسن 003211  .7

 24/02/2016 لٌلى رضا نٌازشاوي 003696  .8

 20/05/2014 سعد صدام جبار حجاي زاهً  001792  .9

 20/08/2015 اخالص كرٌم جمعة الباشا 003295  .10

 11/06/2012 احمد علً عطوان  000096  .11

12.  001378 
مٌرزا اكبر حلٌمه سلمان 

 مندالوي 
29/12/2013 

 02/07/2014 مرٌم جواد كاظم عبد الحسٌن  001930  .13

 05/03/2015 اٌسر احمد عبدالسمٌع علً  002641  .14

 23/02/2016 نور صباح خالد المختار  003681  .15

 03/03/2016 حسٌن علٌوي راشد 003768  .16

 19/05/2014 انتصار جبار ناجً سلطان  001761  .17

 08/07/2012 سٌن باقر سلمان علً ح 000310  .18

 02/09/2013 عادل صالح رحٌم شهاب 001235  .19

 09/11/2014 مهدي سلمان مهدي علً  002147  .20

 13/09/2015 احمد صباح جوي عبد المنعم 003379  .21

 07/10/2015 عرفان محٌسن محمد حسٌن 003423  .22

 03/11/2015 عاصمه عبد الكرٌم محمد 003462  .23

 20/05/2014 سن عباس عوٌد علً مح 001814  .24

 24/12/2014 سعدي شاوي عبد موسى  002278  .25

 06/02/2013 اٌمان علً عبد كماش  000781  .26

27.  002160 
مصطفى عبد الحسٌن عبد 

 الحسن المالكً 
10/11/2014 

 31/03/2014 رحاب راسم رشٌد حلمً  001597  .28

 12/04/2015 حلٌمة داود سلمان جبار  002798  .29

30.  002872 
مد جبار عبد االمٌر عبد مح

 الحسٌن
23/04/2015 

 06/03/2016 احمد اٌاد رضا عبد الحسن  003783  .31

 19/05/2014 مٌسون مهدي حمزه عباس 001770  .32

33.  000477 
علً عبد الحسٌن عبد الرضا 

 اسماعٌل الحمٌداوي 
08/08/2012 

 15/08/2012 صبري صدام عبدالساده  000509  .34

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 17/12/2014 شاه زٌنب سالم مراد  002264  .35

 17/11/2015 احمد كرٌم حسن الزم 003487  .36

 09/12/2015 فاطمة احمد برهم عبد الحسن 003513  .37

 13/12/2015 حٌدر عباس حسن خدام 003529  .38

 06/06/2012 علً كاظم كرٌم شبٌب  000036  .39

40.  001822 
انور عبد االمٌر فاضل مهدي 

 العبٌدي
20/05/2014 

41.  001184 
اق عبدالوهاب زٌنب عبد الرز

 احمد الزوبعً 
28/07/2013 

 17/02/2013 اٌادمحمدسعٌدعبدالعظٌم 000828  .42

 06/10/2012 حٌدر حمٌد خالد جواد  000606  .43

 27/12/2015 وسام عادل عبد الرزاق امٌن  003582  .44

 08/03/2016 عباس سلمان حسٌن 003807  .45

 10/01/2016 مرٌم عٌسى كاظم 003608  .46

 17/07/2012 م هادي عباساحمد قاس 000373  .47

48.  001830 
رعد هاشم نعمه خرٌبط 

 البهادلً 
20/05/2014 

49.  000720 
عبدالجلٌل جواد عبدهللا عٌد 

 االعٌد
22/01/2013 

 04/12/2013 مهند مجٌد مجلً محمد  001337  .50

 05/05/2014 هدى مرهون محمد جواد  001690  .51

 10/03/2016 منى ابراهٌم خٌون جارهللا  003816  .52

 05/01/2015 حٌدر خاٌف هلٌل محمد  002333  .53

 13/01/2015 حسن عبدهللا  محمد قاسم  002390  .54

 24/02/2016 سالم عمران جواد دروٌش  003719  .55

 07/06/2012 خوله ترتٌب حسٌن محمد 000052  .56

 25/02/2016 احمد محمد خلف حبتور  003728  .57

 05/06/2012 احمد هادي مرهج بحر 000017  .58

 07/01/2013 عصام قاسم فاضل  000669  .59

60.  002242 
هٌفاء عبد الكرٌم عبٌد عبد 

 الرضا 
07/12/2014 

 09/02/2015 علً عبد الرزاق علً شعبان  002515  .61

 11/02/2015 علً حدٌد حمزة عبدهللا  002542  .62

 29/02/2016 عبد عافص حبٌب محمد 003744  .63

 19/05/2014 صالحه حسن حسٌب حبٌب 001753  .64

 25/06/2012 لٌث سلٌم عبد الرضا 000216  .65

66.  000428 
رحاب منذر عبدالحسٌن 

 عمران
24/07/2012 

 19/03/2013 محمد شاكر مجٌد ناصر  000881  .67

 28/08/2014 وقاص سعد عبدالحسن عباس  001991  .68

 15/02/2015 نجالء مشجل شذر جبارة 002564  .69

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A1)املسجلني للمجمع  بأمساءقائمة 

مرت مربع (100)وملساحة ( 2)املرقمة 

يف  1/6/2016 األربعاءموعد استالم الباجات يوم 

موقع بسماية 



 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 02/03/2015 خضٌر محمد عباس محمد 002624  .70

 22/03/2016 د خالد علً الصالحً محم 003872  .71

 20/05/2014 ضٌاء عبد اللطٌف علً حسن  001800  .72

 16/11/2015 زٌد سلمان عبد باشً 003486  .73

 10/04/2013 سمٌر باقر خٌون الساعدي  000919  .74

 02/12/2014 فؤاد فاروق فؤاد ٌاسٌن  002231  .75

 20/08/2015 كرٌمة محسن زٌدان جبارة 003296  .76

 01/09/2015 لد مجٌد رشٌد محمودخا 003337  .77

 03/09/2015 نبٌل ابراهٌم محمد كامع 003349  .78

 20/03/2016 علً رٌاض فرحان عبد الكرٌم  003863  .79

 10/11/2014 مرٌم مهدي جار هللا علً  002155  .80

 21/06/2012 اكرم حمٌد حسٌن محمود  000180  .81

 17/07/2012 هٌفاء علً محٌسن 000375  .82

 11/02/2014 صبر موزان شمام كامل  001476  .83

 02/06/2014 اوراس حسٌن دوحً كنعان  001872  .84

 22/02/2016 علً رٌاض سعٌد حسون 003677  .85

 01/06/2015 اٌات فالح مهدي خضٌر 003018  .86

87.  000009 
نوال عبد القادر عبد الرزاق 

 عبود
05/06/2012 

 05/05/2015 عمر شكر محمود عباس 002940  .88

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


