
 

 

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 20/05/2014 حسٌن حسن سلمان عطٌة  001790  .1

2.  002452 
احمد عبدالسالم صادق عبد 

 علً 
26/01/2015 

 09/04/2013 حمامه رشاد حاتم مجٌد  000911  .3

 14/10/2014 نوري زامل زوٌر مرٌس  002093  .4

 09/07/2015 انمار جابر منسً عجٌل  003154  .5

 26/07/2015 اٌمان رهٌف ناصر  003204  .6

 09/08/2015 مصطفى ابراهٌم سهٌل خضٌر  003253  .7

 16/12/2015 عمار احمد علً ثامر 003543  .8

 20/05/2014 لٌلى محمود عزٌز علً  001798  .9

10.  000086 
محمد مهدي علً محمد مهدي 

 محمد علً 
11/06/2012 

11.  000275 
سوسن عبد الغنً عبد 

 الصاحب ثنوان
02/07/2012 

12.  000834 
حٌدر عبدالجبار وهٌب 

 غضبان 
20/02/2013 

 25/03/2014 علً حسٌن كرٌم  001581  .13

 30/03/2015 عبد هللا مجٌد الزم جبار 002726  .14

 06/04/2015 عبد المنعم عبدهللا جواد علً 002764  .15

 20/12/2015 مازن مطشر جاٌان السودانً 003553  .16

 19/05/2014 عادل هاشم مطشر كاطع 001768  .17

 03/03/2015 امجد برهان رزوقً عبٌد 002631  .18

 28/01/2013 عبدالكرٌم علً حسٌن  000737  .19

20.  001417 
احمد غانم مونس كزار 

 الروفاوي
16/01/2014 

 05/10/2015 اٌمان كاظم جبر 003415  .21

 03/11/2015 فٌصل امٌن حامد احمد  003460  .22

 15/11/2015 سلٌمة صوالغ غالً موكر 003482  .23

 20/05/2014 صبحً جاسم كرٌم فرحان  001820  .24

 21/07/2013 سالم عبٌد جاسم ونً  001167  .25

 07/08/2012 فضٌله جاسم محمد شنون  000474  .26

 13/03/2016 سجاد امجد سعد علوان 003826  .27

 29/05/2014 عماد محمد حسٌن حمد 001860  .28

 19/04/2015 حٌدر رعد حبٌب فلٌح  002845  .29

 28/04/2015 فرح عباس علً حسٌن 002899  .30

 24/02/2016 مصطفى كاظم مجهد مساعد 003718  .31

 19/05/2014 قاسم علً سٌد كالوس 001776  .32

 15/08/2012 احمد زكً احمد ضٌف هللا 000506  .33

 20/06/2012 لجٌن ضٌاء ناصر محمد 000162  .34

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 02/03/2014 رامً جاسم محمد فرحان  001504  .35

36.  003509 
سٌن جبارة احمد عبد الح

 الالمً 
08/12/2015 

 13/12/2015 شهد زاهر محمد حسٌن 003526  .37

 22/12/2015 فضٌله عبد اللطٌف سمٌر  003570  .38

 24/02/2016 اسامه ابراهٌم عٌسى جاسم 003708  .39

 20/05/2014 صادق هاشم جاسم عباس 001828  .40

 20/08/2013 احمد فرٌد احمد  رستم  001216  .41

 28/05/2013 حسن الالمً  انعام فلٌح 001022  .42

43.  003634 
عبد الطٌف خلٌل جاسم جار 

 هللا
27/01/2016 

 23/02/2016 سراب ولٌد علً مظفر 003691  .44

 18/01/2016 هناء حمٌد عبد الرحٌم حسن 003620  .45

 04/05/2016 عبد الجبار ستار موسى 003942  .46

 23/01/2013 محمد فاضل عبد االمٌر مهدي  000725  .47

 30/01/2013 دهللا غضبان عبدمحسن عب 000744  .48

 18/06/2013 لٌث علً مهدي علً  001074  .49

 15/05/2014 حامد حسن عبٌد جاسم  001734  .50

 23/02/2016 جواد صبٌح حامد 003692  .51

 13/01/2015 راغد داود سلمان مهدي  002383  .52

 28/01/2015 زهره جاسم ناصر فٌصل  002461  .53

 08/03/2016 نجالء نعمه ٌوسف 003805  .54

 19/05/2014 سهٌله علً حسٌن عبد  001751  .55

 05/06/2012 عدي عبد الزهرة كاظم موسى  000013  .56

 24/06/2012 صالح حسن علوان الطرٌحً  000204  .57

 17/01/2013 وهاب عبدالرزاق عبدفهد   000708  .58

 20/08/2014 قٌس نمر محمود سلمان  001975  .59

 11/02/2015 سعد مظلوم عبدهللا هادي  002540  .60

 05/02/2015 ورود ناصر ابراهٌم احمد  002557  .61

 10/02/2016 نادٌة عمران عٌسى علٌوي  003644  .62

 19/05/2014 سهى احمد خلف خضر  001759  .63

64.  000402 
سعد عبد الكرٌم عبد االمٌر 

 حسن 
19/07/2012 

 30/09/2012 سهٌله حسن محمد   000598  .65

 08/07/2013 ٌحٌى محمد جاسم زبٌدي  001143  .66

67.  001922 
شٌرزاد عبد هللا عباس امام 

 علً 
24/06/2014 

 26/02/2015 اشرف منذر جاعد محسن  002618  .68

 18/08/2015 اٌاد قحطان محمد صادق 003286  .69

 10/03/2016 نوفل صفاء محمد اسماعٌل 003822  .70

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A1)املسجلني للمجمع  بأمساءقائمة 

مرت مربع  (100)وملساحة ( 10)املرقمة 

يف  13/6/2016موعد استالم الباجات يوم االثنني 

موقع بسماية 



 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 29/02/2016 محمد عبد العزٌز سعد  003750  .71

 20/05/2014 س نهله جاسم مظلوم عبا 001812  .72

 20/01/2013 عبد هللا عاجل عباده غٌاض 000712  .73

 07/05/2013 علً منصور زوٌر  000952  .74

 20/06/2016 عبدالوهاب سالم صباح سلمان  003861  .75

 30/08/2015 حسام محمود كرٌكش عبد 003326  .76

 02/09/2015 باسم محمد مظلوم عبود 003346  .77

 13/09/2015 كرامة صكبان جاسم حنظل 003377  .78

 05/04/2016 فاتن نوري حمود عبدالحسٌن  003908  .79

 10/12/2015 لٌلى عبد الحسٌن سعٌد  003520  .80

 16/07/2012 فاضل سلٌم كرٌم محمد  000368  .81

 18/07/2012 حال احمد نصٌر ماجد  000391  .82

 10/09/2014 فاطمه محمد حاجً كلش  002021  .83

84.  001969 
مدٌحة عبد الكرٌم عبدالرزاق 

 عبد الرحٌم 
18/08/2014 

 25/05/2015 حٌدر نضال كاظم علً 003005  .85

 11/06/2015 جبار كرٌم عباس احمد 003063  .86

87.  003542 
اسماء _علً عماد سلمان 

 ضاري ساطع 
19/12/2015 

 06/12/2015 محمد حسٌب اٌوب حمادي 003505  .88

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


