
 

 

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 02/09/2015 عمار علً عبود كاظم البدري 003344  .1

 06/07/2012 ارٌنا زخارفنا سركٌفج انتبنكا 000308  .2

 15/03/2016 بشرى رحمة هللا عباس حسٌن 003844  .3

 02/04/2014 اٌمان كاظم عبدالحسٌن مطر 001606  .4

 13/07/2015 انفال حماده فاخر سلمان 003169  .5

 03/05/2015 ٌاسر حسن علوان محمد 002933  .6

 31/03/2015 زٌنة محمد فاضل علً 002738  .7

8.  000404 
قٌس عبد الرحمن صدٌق عبد 

 هللا
19/07/2012 

 25/07/2012 احمد حسٌن حٌدر ماما خان 000430  .9

 21/10/2012 بلقٌس ابراهٌم فرج سلطان 000614  .10

11.  002261 
ادي رشا عبد المنعم عبد اله

 علً
16/12/2014 

 05/05/2015 فاطمة ابراهٌم عبد جلبوب 002941  .12

 19/05/2015 اٌهاب حسن نصٌف جاسم 002976  .13

 28/01/2015 سعدٌة فارس مجٌد عباس 002458  .14

 11/06/2012 حٌدر نوري كاظم محمد علً 000087  .15

 12/08/2012 علً حمدان لفته زاٌر 000494  .16

 18/06/2012 ىماجده احمد عبود عٌس 000137  .17

 01/02/2014 عبٌر عباس خضٌر عباس 001449  .18

 12/11/2015 زٌنب عبد الحسٌن موسى حسن 003478  .19

 16/12/2015 فاضل عباس حسن احمد 003537  .20

 15/06/2015 بسمه علً خلف حسون 003077  .21

 21/06/2012 رائد عبد علً ابراهٌم فرج 000177  .22

 10/07/2012 بدرٌة راضً علوان حسٌن 000333  .23

 04/09/2012 خالد نوري طعٌمه الصافً 000549  .24

 08/04/2014 غانم ناصر جوده ادٌم الكعباوي 001624  .25

 27/04/2015 اوس علً حسٌن عبدالستار 002896  .26

 08/07/2015 عالء هاشم داغر مشتت 003153  .27

 08/09/2015 سارة سلٌم كاظم عٌسى 003364  .28

 12/04/2016 كاظم عباس عبدالسادة حمٌد 003918  .29

 08/02/2015 مروة باسم نجم محمد العضاض 002467  .30

 22/07/2013 محمود شاكر سلمان السٌد 001170  .31

 14/10/2014 شروق فالح حسن حسونً 002092  .32

 16/11/2014 عالء جاسم غٌاض شاٌع 002178  .33

 08/02/2015 طارق حسٌن علً مراد 002509  .34

 05/08/2015 امل لفته جبار جباله 003243  .35

 26/08/2015 سعدٌه شنٌشل كاطع كرم 003319  .36

 02/05/2013 احرار حسٌن حمادي 000940  .37

 25/08/2013 محمد فرٌد احمد رستم 001225  .38

 02/12/2014 علً مزاحم احمد محمد 002227  .39

 05/02/2014 عبدالرزاق ناجً حمٌد السبع 001458  .40

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 28/12/2015 ام البنٌن محمد جواد 003589  .41

 15/10/2015 سام ضٌاء احمد عمرانح 003442  .42

 21/09/2015 هٌفاء حسٌن ٌاسٌن عباس 003399  .43

 22/04/2014 احمد ولٌد عدنان 001664  .44

 02/02/2013 منعم سعد عبدالمنعم راضً 000746  .45

 23/11/2014 محمد فرحان جار هللا محمد 002198  .46

 11/03/2014 لقاء هاشم خلف حمادي 001537  .47

 17/02/2015 حمٌد مجٌد حمٌد شهاب 002571  .48

 06/10/2015 ضٌاء جمعة حسٌن جبوري 003419  .49

 22/09/2015 وسام محمد جبر سدخان 003403  .50

 30/03/2015 سمٌه عبد الجبار مكً كرٌدي 002729  .51

 09/05/2013 عالء عبد زٌد خلٌل 000961  .52

 07/05/2014 عصام كرٌم حسٌن 001700  .53

 13/07/2014 حمدطالب رحٌم عناد م 001939  .54

 26/03/2015 علً جلوب نعمه بنٌان 002719  .55

 18/11/2015 حوراء رحٌم خضٌر ناصر 003489  .56

 11/10/2015 جمبد فاضل محمد كاطع 003429  .57

 20/08/2015 سالم جمٌل راضً 003301  .58

 01/10/2013 محمد همٌص حسن حسٌن 001288  .59

 04/06/2014 انتصار طه محمد عبد الكرٌم 001883  .60

 22/12/2014 فائز راهً جواد كاظم 002273  .61

 18/10/2015 محمد نوري هادي خمٌس 003447  .62

 25/01/2015 ازهر صبري عبدالزهره 002444  .63

 08/04/2015 عذراء خٌري عبد عون حسن 002780  .64

 13/05/2013 مٌثم ماجد تقً 000975  .65

 23/05/2013 عمر صباح عزت رشٌد 001009  .66

 18/03/2014 حمد صالحذكرى عدنان م 001557  .67

 02/04/2014 هدى ناجً نواف عمران 001607  .68

 24/06/2015 اخالص اكرم احمد حسٌن 003121  .69

 21/12/2015 هالة محمد حسٌن رزوقً 003558  .70

 11/02/2015 حنان عامر محمد فٌاض 002539  .71

 05/12/2013 حسٌن علً حسٌن عباس 001340  .72

 19/06/2013 عقٌل علوان فارس حبٌب 001086  .73

 29/12/2014 لٌلى حسن عباس علً 002307  .74

 30/10/2014 اسامه فاخر حاتم حسن 002128  .75

 01/02/2015 عٌسى علً هادي حسٌن 002477  .76

 25/02/2016 مرٌم منصور سامً عبد الكرٌم 003730  .77

 22/02/2016 احمد لفتة ٌونس 003671  .78

 13/01/2013 محمد اكرم هادي ٌونس 000682  .79

 09/03/2013 ث عبد فالح محسن السودانًلً 000859  .80

 29/02/2016 لؤي اسماعٌل فرحان 003751  .81

 10/03/2016 عالء خمٌس عرٌبً 003820  .82

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

مرت مربع (100)وملساحة ( 7)املرقمة 

يف  19/5/2016موعد استالم الباجات يوم اخلميس 

موقع بسماية 



تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 17/01/2016 زٌنب نضال مهدي جاسم 003618  .83

 24/02/2016 ضٌاء لفته ٌونس صالح 003716  .84

 01/03/2016 عالء حسٌن سلمان 003758  .85

 07/07/2013 فراس غازي فاخر جاسم 001130  .86

 03/03/2016 فتحٌة عبدالعزٌز محمد الصفار 003771  .87

 16/03/2016 مهند ابراهٌم عبود طعمه 003848  .88

 01/03/2016 محمد عبدالمحسن نعمان عبدهللا 003757  .89

 17/02/2016 امل محمد رشٌد محمد علً 003655  .90

 28/02/2016 ابتسام حسٌن عنكوش 003746  .91

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


