
 

 

 تاريخ العقد االسم رقم العقدت 

 05/06/2012 باسم سلٌم فارس 000022  .1

 29/08/2012 لقمان خلٌل كرٌم محمد 000530  .2

3.  000432 
وسن عبدالرزاق عبدالرسول 

 سعٌد
25/07/2012 

 11/07/2012 خالد ٌحٌى دروٌش ربٌع 000340  .4

 25/06/2012 احمد حسٌن جاسم العوادي 000222  .5

 12/06/2012 باح عطٌة سوٌبج فٌصلص 000111  .6

 12/02/2013 سلمى مناف مهدي جعفر 000803  .7

8.  002001 
عبد الكاظم شبرم عبد الحسٌن 

 علٌوي
03/09/2014 

 10/04/2013 عادل جارهللا محسن عرٌج 000918  .9

 05/05/2013 ساهره حسٌن علٌوي حمد 000946  .10

 29/06/2012 لؤي عبدالكرٌم جعفر صادق 000262  .11

 25/09/2012 عدنان فرمان باقً حٌدر 000592  .12

 05/08/2012 ماجده نصٌف جاسم حمٌد 000465  .13

 12/07/2012 ابتسام عٌسى غٌدان رمزي 000353  .14

 28/06/2012 مهند عبداللطٌف جاسم صالح 000251  .15

 13/06/2012 علً سعدي جابر حمزه 000124  .16

 04/07/2012 رعد كامل علً السبع 000292  .17

18.  000811 
دي ناجً سلمان سٌد وج

 الجادري
13/02/2013 

 02/05/2015 اسامه صبحً جبار محمد 002924  .19

 24/07/2013 هانً ضٌاء هاشم جعفر زلزله 001182  .20

 09/06/2014 اسٌل محً حسٌن كمال الدٌن 001890  .21

 18/09/2012 سعد عبد الرزاق علً 000579  .22

 22/07/2012 غسان شاكر محمود جواد 000409  .23

 08/07/2012 عبد الخالق محسن حسون اغا 000309  .24

 23/06/2012 هٌثم زهٌر حمٌد حسٌن 000199  .25

 11/06/2012 منى محمد جباره 000097  .26

 23/04/2014 سامً باقر خٌون حٌال 001675  .27

 02/09/2013 فاضل عباس ٌوسف االمً 001239  .28

 05/12/2013 قصً سعد صالح مهدي 001344  .29

 11/02/2013 لسعديخضر احمد ناٌف ا 000794  .30

 05/12/2012 سعد عبد الكرٌم جعفر صادق 000651  .31

 16/08/2012 عبدالفتاح عبد محمود رضا 000515  .32

 19/07/2012 علً مخٌف كتاب خلٌل 000406  .33

 11/07/2012 ٌمان نشأت شكر محمود 000348  .34

 26/06/2012 نزار ناصر عباس العتابً 000231  .35

 13/06/2012 دنجالء جابر موسى محم 000119  .36

 06/06/2012 وضاح عبد العزٌز محمد جعفر  000027  .37

 تاريخ العقد االسم رقم العقدت 

 19/05/2013 ضمٌاء عبد اللطٌف عمر عوفً 000991  .38

 12/08/2013 شكري صبٌح هاشم اكناد 001192  .39

40.  001226 
امٌر حسٌن كاظم محمد علً 

 علوش
26/08/2013 

 21/05/2015 رعد حربً جواد كاظم 002992  .41

 04/09/2012 ٌن محمد علًاٌام طالب حس 000546  .42

 31/07/2012 خالد جواد كاظم محسن 000455  .43

 11/07/2012 طه عبدهللا موحان السراي 000346  .44

 21/06/2012 فلٌحه نجم عبود تقً 000176  .45

 11/06/2012 شاكر حسون لطٌف كساره 000089  .46

 06/04/2014 خٌري فلٌح جاسم 001616  .47

 12/02/2013 عماد نزار ابراهٌم 000805  .48

 13/02/2013 خزامى توفٌق مزٌد علً 000808  .49

 14/02/2013 كرار جباري اوهٌم دنكً 000819  .50

 05/05/2016 خوله مٌرزة عبد الرحمن 003980  .51

 16/08/2012 شفاء علً حسٌن محمد 000511  .52

 19/07/2012 زٌنة علً مخٌف الكتاب 000405  .53

 30/08/2012 حمٌد خالد جواد سعٌد 000538  .54

 20/06/2012 احسان ذٌاب عبد محمد 000166  .55

 10/06/2012 رقٌة شاكر فرهود خنٌصر 000074  .56

 30/03/2014 كمال زامل  محمد صالح محمد 001590  .57

 17/02/2013 محمد فرحان ٌزل لفته 000829  .58

59.  000974 
اسماعٌل عبد الكاظم ظاهر 

 سسلمان
13/05/2013 

 22/05/2013 انتصار تقً محمد جعفر 001001  .60

 24/10/2012 فاطمة علً حسٌن البستانً 000620  .61

62.  000498 
شٌماء لطٌف محمد راضً 

 الراضً
13/08/2012 

 10/02/2014 حسٌن مسلم عباس منصور 002083  .63

64.  000290 
عبدالرزاق عبدالرسول سعٌد 

 زروقً
04/07/2012 

 19/06/2012 فاٌق عبدالكرٌم فارس بنٌان 000159  .65

 18/06/2012 فواز محمد عبدهللا ٌونس 000144  .66

 07/06/2012 ولٌد عالوي ذنون هارون 000055  .67

 18/01/2015 جمال خلف محمد اسود 002410  .68

 27/01/2015 رشا عبداالمٌر حسن شلش 002456  .69

 02/05/2013 رزاق عزٌز سعٌد علً 000966  .70

 21/01/2013 عبدالكرٌم سوٌدان حسٌن  000446  .71

 21/10/2012 م علً محمدمروة هٌث 000615  .72

 08/08/2012 كمٌله هادي شمام بوالن 000480  .73

 18/07/2012 محمد هاشم رمضان محمد 000382  .74

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A1)املسجلني للمجمع  بأمساءقائمة 

مرت مربع  (140)وملساحة ( 1)املرقمة 

يف  31/5/2016موعد استالم الباجات يوم الجالثاء 

بسماية  موقع



 تاريخ العقد االسم رقم العقدت 

 03/07/2012 عبدالرزاق فٌصل حسٌن مٌرزا 000282  .75

 18/06/2012 احمد مهدي صالح هادي 000146  .76

 07/06/2012 انعام عبد االمٌر ضٌف هللا 000047  .77

 22/04/2015 عباس مهديصادق جعفر  002864  .78

79.  002755 
هبة عبد الحسن محمد عبد 

 الحمٌد
02/04/2015 

 04/09/2012 فائق احمد محمد علً موسى 000551  .80

 07/10/2012 عالء خضر كاظم نصار 000605  .81

 07/08/2012 زٌنب علً اكبر فالمرز حسن بك 000472  .82

83.  000359 
عبد المطلب عبد الغنً ناصر 

 الجوهر
15/07/2012 

 02/07/2012 محاسن جمعه منخً جبر 000276  .84

 13/06/2012 عاصف مبارك ضبع خلف 000127  .85

86.  000040 
اسماعٌل ابراهٌم محمد صالح 

 حسٌن
06/06/2012 

 28/12/2014 علً عبد خٌون فعل 002298  .87

 09/05/2013 عبد الجبار عجاج لطٌف 000963  .88

 28/08/2013 احمد حسٌن كاظم محمد علً 001232  .89

 27/03/2016 عبداالله ابراهٌم عبدهللا حسٌن 003885  .90

91.  000528 
حسن علً اكبر فالمرز حسن 

 بك
29/08/2012 

 24/07/2012 اسماء محً محمد كمر 000426  .92

93.  000318 
عالء حسٌن حمودي علً 

 الشبٌب
08/07/2012 

 24/06/2012 حٌدر صالح مهدي محمد علً 000214  .94

 11/06/2012 سلٌمة قاسم علً حسٌن 000103  .95

 05/06/2012 ٌاسر محمد علً حمٌد حمزة 000011  .96

 06/03/2016 جنان حمٌد هٌجل شبل الهاللً 003785  .97

 26/06/2013 محمد رحٌم عباس سعٌد 001101  .98

 15/07/2013 مٌثم عبد الكرٌم رحٌمة محمد 001161  .99

 08/07/2015 داود سلمان مٌشان محمد 003149  .100

 29/08/2012 غسان محمد حسن حمٌدي 000536  .101

 16/01/2014 نبٌل عدنان عٌسى محمد 001419  .102

 11/07/2012 خالد خٌري محمد علً جاسم 000344  .103

 25/06/2012 بشار جاسم حمدحسٌن 000225  .104

 12/06/2012 فوزٌة علً عٌسى الفلوجً 000113  .105

 23/10/2012 كرٌم جاسم مرٌسن 000619  .106

107.  000756 
رسام قاسم موسى جزٌل 

 الفرطوسً
03/02/2013 

 07/04/2013 حلٌمة عٌدان كاظم شرٌف 000909  .108

 25/12/2014 احسان علً حسٌن الٌاسري 002288  .109

 11/10/2012 فٌان عبد المحسن مهدي علً 000609  .110

 17/01/2013 جمال حنون شعٌل 000703  .111

 06/03/2013 جعفر سالم جعفر حسون 000852  .112

 تاريخ العقد االسم رقم العقدت 

113.  000863 
نهله اسماعٌل مهدي حسٌن 

 البزاز
10/03/2013 

 28/01/2013 عباس خضٌر حسٌن كوكب 000734  .114

 11/02/2013 عامر صاحب منجً خلف 000796  .115

 11/03/2014 نداء خلدون عبد الرضا جاسم 001535  .116

 09/11/2014 جواد كاظم كاطع جبر 002148  .117

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


