
 

 

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 19/05/2014 صالل حمٌد أٌادشٌماء  001767  .1

 20/11/2012 شذى عبدالغنً حسن علً 000636  .2

 08/06/2012 كرار موفق جواد احمد 000058  .3

 16/11/2014 حٌدر جاسم غٌاض شاٌع 002179  .4

 17/08/2015 احمد خماس مزعل عاتً 002775  .5

 26/08/2015 فاضل عباس رشا عباس 003318  .6

 08/12/2015 نهلة ٌعقوب مٌخائٌل مختار 003512  .7

 22/03/2016 محمد شانً الخفاجً رسول 003870  .8

 22/07/2012 كاظم سعد محمد سمٌح 000414  .9

 26/09/2012 جمعه عاصً سلطان احمد 000594  .10

 21/10/2014 علً عباس شكر حسن محمد 002110  .11

 18/05/2015 عكٌلًحسن ال عبٌر مطر 002973  .12

 24/08/2015 كاظم جاسم محمد خضٌر 003308  .13

 05/11/2015 حامد محمود محمد مهند 003465  .14

 07/11/2012 علً هادي جعفر صادق 000627  .15

16.  000322 
منٌرة عبداللطٌف رشٌد 

 عبدالوهاب
09/07/2012 

 09/12/2012 رابحه عباس عبد تمٌمً 000652  .17

 22/12/2014 عمار عٌسى حسن عوده 002272  .18

 17/08/2015 محمد كمال عبد عباس خلف 003283  .19

 26/03/2015 حسٌن علً جلوب نعمة 002720  .20

 17/12/2015 ٌاسٌن عماد حسٌن الداغر 003545  .21

 19/06/2012 البتول رٌاض جاسم محمد 000160  .22

23.  000191 
 القادر جرجٌس عبد علً عبد

 القادر
21/06/2012 

 18/07/2012 سنعمار خالد جاسم ح 000383  .24

 18/02/2014 حارث سالم عبد الوهاب باقر 001486  .25

 29/01/2015 سنان احمد سلمان صاٌل 002468  .26

 30/08/2015 ناجً عبد الحسن جبار ساجت 003330  .27

28.  003356 
اشرف عبد الحسٌن حبٌب 

 حسن
06/09/2015 

 16/09/2012 وسام سلمان عبد باشً 000577  .29

 24/04/2013 زمهدٌل جمعه بطً ال 000929  .30

 17/04/2014 امالٌد سالم حسن 001654  .31

 30/10/2014 حسٌن علً ابراهٌم محمد 002127  .32

 13/08/2015 حٌدر جعفر غافل ربٌط 003279  .33

 10/08/2015 سندس خلٌل مهدي صالح 003261  .34

 13/09/2015 رحاب راسم رشٌد حلمً 003378  .35

36.  003699 
زٌنب علً عبد الهادي 

 الساعدي
23/02/2016 

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 21/01/2013 ساره سامً خضٌر حٌدر 000716  .37

 06/08/2013 فالح حسن حسونً 001199  .38

39.  002095 
رعد حسن كاظم بشاره 

 المنتفجً
14/10/2014 

 08/03/2016 سعاد جلود ونً عبدهللا 003803  .40

 17/12/2015 عبد المنعم طاهر مهدي طاهر 003548  .41

 06/09/2015 حسٌن عبد الحر عباس كاظم 003351  .42

43.  003433 
اسماء عبد الحسٌن رشٌد 

 محمود
12/10/2015 

 24/02/2016 محمود شاكر ناصر القصاب 003715  .44

 25/09/2013 حٌاة جبار سهٌل سلهو 001280  .45

 21/01/2013 محمد صباح جاسم 000717  .46

 10/02/2014 حسٌن ٌاسٌن خضٌر علٌوي 002082  .47

 04/02/2014 رعد كامل عالوي برهان 001508  .48

 18/06/2015 عمار عباس فاضل رزوقً 003095  .49

 19/02/2015 حسٌن احمد مجٌد بحر 002594  .50

 01/10/2015 احمد فهمً فخرب عبود 003410  .51

 02/02/2015 سوسن موحان حمزه خسباك 002489  .52

 04/04/2013 ولٌد كاظم عبد حسن 000907  .53

 04/05/2014 محمد فتاح احمد محمد 001684  .54

55.  002253 
ماجده عبد الحمٌد محمد علً 

 عبد الرزاق
15/12/2014 

 23/02/2015 مكً حسن علً حسن 002600  .56

 15/10/2015 لؤي اسماعٌل فرحان الربٌعً 003445  .57

 21/01/2015 محمد خضٌر دهلوز عوده 002427  .58

 03/08/2015 حٌدر باسم عبداالمٌر محمد 003230  .59

 24/09/2013 رغد عبد العزٌز حمزة علً 001278  .60

61.  001967 
مهند خالد عبدالجبار محمد 

 النجٌفً
17/08/2014 

 23/06/2014 محسن فلٌح وادي ٌاسٌن 001919  .62

 11/10/2015 اٌمان نعمان رمضان 003426  .63

 17/05/2015 احالم عبد الجبار محمد 002963  .64

 08/12/2015 علً مهدي حبٌب 003508  .65

 28/03/2016 جمٌله حسٌن علً جالب 003887  .66

 14/02/2013 راجحه حسٌن تقً علً 000821  .67

 22/05/2013 وسام محمد معٌبد عبدهللا 001003  .68

 29/12/2014 نهاد اسماعٌل طاهر محمد 002302  .69

 23/03/2014 عمار كامل رحمه طخاخ 001573  .70

 04/06/2015 احالم كاظم مشاتً 003033  .71

 09/06/2015 مصطفى مهدي حسن الكروي 003052  .72

 22/12/2015 حٌم شهٌب علًحسٌن ر 003572  .73

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A2)اء املسجلني للمجمع قائمة باسم

مرت مربع (100)وملساحة ( 3) ةرقمامل

يف موقع  15/5/2016 االحدموعد استالم الباجات يوم 

بسماية 



تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 09/11/2013 سندس اموري نجم حمد 001324  .74

 08/12/2013 منتظر نجم عبد عٌدان 001352  .75

76.  001858 
موحان محمود حسٌن 

 السعٌدي
28/05/2014 

 14/03/2016 مهدي سعدون جعفر 003841  .77

 19/01/2015 محمد شلٌف عبد هذال 002421  .78

 22/02/2016 زٌنة عباس لطٌف حمٌد 003667  .79

80.  003661 
احمد ضٌاء عبد الزهره 

 حمٌدي
21/02/2016 

 23/02/2016 اٌمان ابراهٌم عبد الحمٌد بدٌر 003703  .81

 07/01/2013 اسراء بشٌر جاسم محمد 000666  .82

 26/02/2013 اشواق جاسم محمد مجٌد 000842  .83

 24/12/2014 ساجده حسن عوده جفٌت 002279  .84

 13/03/2016 زٌنب عبد الساده بدر 003828  .85

 03/01/2016 دالٌا ابراهٌم حمد 003595  .86

87.  003687 
نور سعد الدٌن محً الدٌن 

 اسالم
23/02/2016 

 14/02/2016 حٌدر حسون شلش حسٌن 003648  .88

 26/06/2013 احمد عبد الجبار حمٌد صالح 001102  .89

 12/05/2013 شفق عزٌز موازي 000965  .90

 07/01/2016 كرٌم محمد حسٌن محمد 003605  .91

 01/03/2016 زٌنة كاظم لفته سلطان 003756  .92

 14/04/2014 سهٌر عٌسى جدوع علٌوي 001645  .93

 11/10/2015 شاكر حسٌن منخً جبر 003424  .94

 17/03/2016 محمد بهجت مجٌد سلمان  003857  .95

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


