
 

 

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 02/03/2016 غازي حمٌد صادق عباس 003764  .1

 20/12/2012 حٌدر اسماعٌل مهدي حسٌن 000660  .2

 14/11/2012 قاسم نوري عٌسى 000631  .3

 02/11/2012 صالح مهدي حمادي عبد 000621  .4

 07/03/2016 سندس كاظم عطٌه حاوي 003795  .5

6.  001011 
هاب حمودي منٌره عبدالو

 دروش
23/05/2013 

 15/01/2014 حسٌن علً راهً علً المٌاحً 001412  .7

 29/01/2014 لٌث صباح عبد السالم مكً 001442  .8

 30/01/2014 خلود جاسم مثنى عداي 001447  .9

 28/02/2016 عبد علً كحٌوش حسن مطر 003743  .10

 08/08/2012 عبد المجٌد سلمان سلبً شوقً 000479  .11

نعمه محمد الركابًٌنب ز  000570  .12  11/09/2012 

نعمه محمد محٌل الركابًمحمد   000568  .13  11/09/2012 

 03/09/2012 محمد محٌل حاجم نعمه 000566  .14

15.  001176 
عبد الكرٌم شاكر زهراء 

 االعرجً
23/07/2013 

 07/08/2013 محمد قاسم ورك جاسم 001202  .16

17.  001472 
موحان مساعد رحٌمة صبٌحة 

 الجعباوي
10/02/2014 

 18/02/2014 فٌصل احمد رستم ولً 001485  .18

راشد محسن سعٌدحمٌد   001491  .19  23/02/2014 

 05/09/2013 جواد كاظم ٌونس غثوان 001247  .20

 29/08/2012 خوله عبدالجبار حسن الطاهر 000534  .21

 12/08/2012 وسن اسماعٌل مجٌد رشٌد 000484  .22

 06/08/2012 عبد الكرٌم شاكر ٌاسر 000470  .23

 25/08/2013 سمٌرة حمٌد مشحوت عباس 001224  .24

 22/01/2013 محمد اكرم حسٌن علً 000719  .25

 27/02/2014 هدى سعٌد حسٌن علً 001503  .26

 06/03/2014 احمد كامل شمخً جابر 001521  .27

 09/03/2014 مارد نعمان حمٌد حبٌب كرماشه 001526  .28

 05/05/2014 مً عبد الكرٌم جعفر صادق 001679  .29

 30/07/2012 نبراس هاشم كاظم علً 000438  .30

 18/07/2012 فتحً عبد كاظم زمزم 000390  .31

 16/07/2012 علً رباط عزٌز خنجر 000369  .32

 27/01/2013 كامل زامل عبد علً حسن 000729  .33

 06/02/2013 موفق حسٌن محمد هداوي 000777  .34

 11/03/2014 سالم سعٌد عٌسى عباوي 001534  .35

36.  001544 
ال عبد القادر عبد مصطفى كم

 العزٌز
16/03/2014 

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 16/03/2014 حسٌن كاظم محمود موسى 001547  .37

 12/02/2015 ابراهٌم محمد طارش فاطمة 002549  .38

 12/07/2012 رغد عبد النبً شنٌن جري 000349  .39

 09/07/2012 لٌلى مهدي حمادي عبد 000319  .40

 05/07/2012 علً نوري عبد المحسن كاظم 000300  .41

 09/04/2013 ضٌاء عبدالرضا ٌاسٌن 000912  .42

 05/05/2013 كرٌمه عبد علً محمد 000945  .43

 19/03/2014 صفاء اسماعٌل احمد عباس 001560  .44

 26/03/2014 لٌلى حسن علً حسٌن بدٌع 001584  .45

 31/03/2014 ماجد محمد علً جرناس عكاب 001596  .46

 23/07/2012 جواد غٌدان كرم علً 000420  .47

 02/07/2012 علً هادي صالحاحمد  000279  .48

49.  000240 
عبد المحسن حمٌد جاسم حٌدر 

 الحٌدر
27/06/2012 

 24/06/2012 بهٌة عبد الرضا هادي عٌسى 000205  .50

 22/09/2013 باسل وافً ٌوسف عبٌد 001275  .51

 06/10/2013 خمٌس شاكر حسن رمٌض 001293  .52

 03/04/2014 فرٌد هادي محمد علً 001609  .53

 09/04/2014 اجً حسنسامً ن 001631  .54

55.  001634 
ابتسام محمد برهان عطٌه 

 العامري
10/04/2014 

 16/03/2016 جواد حمٌد جواد المتعهد 003855  .56

 21/06/2012 نهاد كاظم خلف غٌدان التمٌمً 000183  .57

 20/06/2012 سعدي غضبان ٌوسف جنكله 000167  .58

 19/06/2012 منً خٌري محمد علً االشتري 000151  .59

 21/02/2013 عدي عباس عبد الغنً 000836  .60

61.  000978 
عبد الجبار حسٌن عباس علً 

 الساعدي
14/05/2013 

 13/04/2014 محمد حسٌن حسن محسن 001639  .62

 30/10/2013 علً عبد نور جابر محٌسن 001318  .63

 12/04/2014 زكً نور زكً محمد الهاشمً 001662  .64

 11/06/2012 قحطان مهدي ٌاسٌن محمد 000105  .65

66.  000046 
نزار علً محمد علً محمد 

 امٌن
07/06/2012 

 06/06/2012 محمد مولة مسلم خلٌفة 000028  .67

 23/05/2013 انعام مصطفى فؤاد مصطفى 001007  .68

 06/03/2013 حسٌن جابر محمد عبد هللا 000855  .69

 24/10/2013 رنا ساهر حسن علٌوي 001305  .70

71.  001683 
راجحه ابراهٌم ٌوسف محمد ال 

 حماد
04/05/2014 

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A2)املسجلني للمجمع  بأمساءقائمة 

مرت مربع  (140)وملساحة ( 1) ةرقمملا

 يف 11/5/2016موعد استالم الباجات يوم االربعاء 

موقع بسماية 



 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 06/05/2014 خٌري عبد عون حسن علً 001692  .72

 07/05/2014 سندس عبد الحسٌن راضً ذٌاع 001704  .73

 26/04/2015 ناصر عبدالجلٌل شلش دهش 002879  .74

75.  001243 
محمد رضا عبد االمٌر حسن 

 ابراهٌم
04/09/2013 

 15/01/2015 سالم فالح حسن جعفر 002366  .76

 12/02/2014 سننصٌف جاسم حسٌن مح 001478  .77

 28/10/2013 شاكر مثنى عصام محمود 001314  .78

 18/11/2013 امٌره قاسم محمد ابراهٌم 001334  .79

 12/06/2013 سمٌر صباح فخري عمر 001061  .80

 13/05/2014 عمار حكمت سلمان 001727  .81

82.  001805 
اٌمان كرٌم اسماعٌل حسن 

 البجالنً
20/05/2014 

 22/05/2014 لًمفٌد عبد المجٌد عبد ع 001837  .83

 10/11/2013 كفاح رشٌد ثجٌل صالح 001325  .84

 30/04/2013 عامر فاضل حسن حسٌن 000938  .85

 10/02/2015 نزار محمود محمد كاظم 002536  .86

 23/10/2014 دالل جباري اوهٌم دنكً 002116  .87

 18/06/2013 صالح حسن ناصر جدوع 001075  .88

 19/06/2013 سهام محمد مجٌد لفته 001080  .89

90.  000678 
اباذر عماد محمد صادق محمد 

 صالح
10/01/2013 

 26/05/2014 عبد السالم علً حسٌن ثانً 001840  .91

92.  001852 
عبد الهادي حشمت نصر هللا 

 فرج
28/05/2014 

 29/05/2014 ٌسرى رشٌد علٌوي محمد 001862  .93

 13/04/2016 هٌام عبداالمٌر صالح مهدي 003923  .94

 08/06/2015 دكامل كاظم علً محم 003044  .95

 29/12/2014 حٌدر عبداالمٌر علوان طاهر 002303  .96

 14/01/2013 عمر عادل زامل حلٌحل 000688  .97

 07/03/2013 خٌرهللا حسن محمد حلبوص 000857  .98

 27/06/2013 جزائر حافظ عبد الرزاق كاظم 001107  .99

 03/06/2014 فاطمة حازم محمد اسماعٌل 001877  .100

101.  001893 
الخالق عبد رسول طالل عبد 
 الحسٌن

09/06/2014 

 12/06/2014 سعاد رستم عبد هللا محمد 001905  .102

 11/09/2013 انوار ضٌاء عبد القادر صالح 000230  .103

 30/06/2013 علً مهدي كمر 001111  .104

 10/07/2013 علً حمٌد غرٌب 001152  .105

106.  001375 
هناء عبد الكاظم مخرب صحن 

 الخفاجً
26/12/2013 

 13/12/2013 سم نهٌر ماهودمحمد قا 001384  .107

 07/03/2013 هدى عبٌد عٌسى مأمون 000856  .108

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 23/06/2014 امجد عبد العزٌز عبدهللا السلمان 001918  .109

 27/05/2014 اٌاد مزاحم احمد عبد 001722  .110

 20/06/2013 حسٌن نور محمد مهدي 001087  .111

 07/02/2013 وجدان صبٌح حسٌن حسونً 000783  .112

 09/06/2013 احمد خلف عباس جابر 001046  .113

 03/05/2015 مٌثم هادي علً محمد 002936  .114

 15/04/2014 هبة رٌاض جٌنً زغٌر 001647  .115

 02/04/2013 معد موسى غازي الشحالوي 000896  .116

 15/07/2013 علً عبود طاهر جابر 001160  .117

 17/06/2013 سلٌمه خلف سعٌد 001071  .118

 22/10/2013 سهى نجم عبود حسن 001303  .119

120.  001311 
عبد الكرٌم عبد االمٌر حمادي 

 حبٌب
28/10/2013 

 05/12/2013 رائد نجاح مهدي هادي 001342  .121

 12/06/2013 احمد عبد المنعم تقً حسٌن 001058  .122

 24/02/2016 مؤٌد صالح قدوري محمد 003724  .123

 24/02/2016 اركان سامً ناٌف محمد 003722  .124

 07/07/2013 عصام راشد نجٌدي جاسم 001137  .125

 16/12/2013 لٌث فؤاد راضً محسن 001368  .126

 

 

 

 


