
 

 

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 20/05/2014 نزٌهة سلوم كاظم عبد  001791  .1

2.  002453 
صادق عبدالسالم صادق 

 عبدعلً 
26/01/2015 

 10/04/2013 سعدي حمزه حسٌن علً  000916  .3

 25/11/2014 فالح محسن جبر علً  002209  .4

 12/07/2015 مثنى جبار عبد معرض  003163  .5

 26/07/2015 ف محسن علً تركً سً 003205  .6

 12/08/2015 علً عبد الرحٌم جالب عاصً 003265  .7

 24/02/2016 محمد هادي جاسم 003720  .8

 02/05/2014 رائد عبد الجبار زبون حردان  001799  .9

 11/06/2012 حبٌب زوٌد سلمان مرٌشد  000090  .10

11.  000289 
سهام عزٌز محسن سحاب 

 االنصاري 
04/07/2012 

 14/04/2014 احمد اٌثم صبٌح شنشل  001643  .12

13.  001589 
مثنى صالح محمد علً 

 الحمدانً 
30/03/2014 

 30/03/2015 نظٌره ابراهٌم محمد غفور 002727  .14

 08/04/2015 مشتاق طالب عبد حسن  002777  .15

 03/03/2016 جعفر اكطامً كاظم 003767  .16

 06/04/2016 ستار جبار حسن الرماح  003909  .17

 19/05/2014 ٌمان فٌصل مذخور محمدا 001769  .18

 01/09/2014 رجاء حسن خضٌر عباس  001997  .19

 12/05/2013 مٌسون هاشم عٌدان  000970  .20

 09/02/2014 سندس كامل زامل عبد علً  001452  .21

 07/10/2015 ازهر محٌسن محمد حسٌن  003422  .22

 03/11/2015 حاكم حامد رٌاح حسٌن  003461  .23

 15/11/2015 سم صباححسن علً جا 003484  .24

25.  003654 
ذكرى عبد الصاحب عبادي 

 عكلة
16/02/2016 

 20/05/2014 احمد ستار لطٌف سوٌف  001821  .26

 22/07/2013 قاسم فاضل عباس اسماعٌل  001169  .27

 07/08/2012 حٌدر علً راضً سعٌد  000475  .28

 15/12/2014 جواد كاظم فرطوس بادي  002256  .29

 02/06/2014 عبد الرضا  ظافر عباس سعٌد 001871  .30

 23/04/2015 حامد عباس ناجً عزٌز 002867  .31

 29/04/2015 مصطفى نوري نعمه حسٌن  002913  .32

 19/05/2014 اٌمان صادق عوده صالح 001777  .33

 15/08/2012 وسمً ابراهٌم جهاد وسمً  000508  .34

 20/06/2012 امل حنون عٌال  000164  .35

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 02/03/2014 نصٌر جاسم محمد فرحان 001506  .36

 08/12/2015 نجاة كاظم خضر الموسوي  003510  .37

 13/12/2015 فضٌله عطٌه مشاري بدر 003527  .38

 24/12/2015 وضاح علً فلٌح جٌاد  003580  .39

40.  001829 
مازن حمٌد عبد الحسن 

 عمران 
20/05/2014 

 08/05/2013 اسعد كاظم عبدالحسٌن ناصر  000956  .41

 22/03/2016 عماد رسول سالم محمد  003873  .42

 11/03/2014 لٌلى محمد حمٌد عٌدي 001536  .43

 07/03/2016 حاتم كرٌم جعٌوي 003798  .44

 06/03/2016 لمٌاء اخمد صالح 003777  .45

 13/02/2013 باسل ابراهٌم محمد  000809  .46

47.  000748 
فؤاد فرحان سعٌد داود 

 العزاوي 
02/02/2013 

 19/06/2013 منذر جواد عبد الهادي عٌسى  001078  .48

 15/05/2014 عقٌل مثنى حسون عبد الكٌمً  001739  .49

 23/02/2016 جواد صبٌح حامد عبد هللا 003690  .50

 13/01/2015 دنٌا طالل عبدالرحمن محمد  002389  .51

 09/02/2015 احسان رفٌق عوٌد حسن  002513  .52

 14/07/2012 سعد خلٌفة سلمان احمد  000356  .53

 19/05/2014 بشرى هادي نوري جاسم  001752  .54

 05/06/2012 سرمد عواد محمد 000014  .55

 24/06/2012 حٌدر ناظم شاٌع عداي  000206  .56

 20/01/2013 محمد طالب داود حسٌن  000711  .57

 26/08/2014 عباس عٌدان خضٌر عباس  001988  .58

 11/02/2015 نبراس غازي خلف عبدهللا  002541  .59

 15/02/2015 سعد مدح سلمان سعد 002563  .60

 19/05/2014 علٌه دحام محمد برهان  001760  .61

 23/07/2012 شذى عبداالمٌر هادي الجمالً  000418  .62

 15/10/2012 سكنه شلش نعٌم  000610  .63

 29/12/2013 عمار عبد الرحمن سلٌمان  001377  .64

 29/06/2014 عالء فالح عبد محمود  001928  .65

 01/03/2015 محمد فائز علً عوٌد 002621  .66

 29/02/2016 عبدالكرٌم رحٌمة محمد  ضٌاء 003748  .67

 01/03/2016 محمد عبد العزٌز سعد  003755  .68

 20/05/2014 عدنان خالد زامل فلٌح  001813  .69

 23/07/2014 نهاد كاظم خلف التمٌمً  001944  .70

 12/05/2013 سلمى عبد هللا خضٌر  000969  .71

 06/11/2014 محمد صفاء جعفر مهدي  002145  .72

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)لرقم با

وللشقق ( A1)املسجلني للمجمع  بأمساءقائمة 

مرت مربع  (100)وملساحة ( 11)املرقمة 

يف  14/6/2016موعد استالم الباجات يوم الجالثاء 

موقع بسماية 



 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 30/08/2015 ظاهر مصطفىمحمود  003327  .73

 02/09/2015 جواد كاظم خلف راضً 003347  .74

 22/02/2016 سندس مجٌد احمد رحٌم 003664  .75

 07/03/2016 جمعه خماس عزت 003800  .76

 19/05/2014 امال احمد محمد حسن  001783  .77

 17/07/2012 فراس حسن حسٌن حسن  000371  .78

 29/08/2012 احمد شاكر محمود محمد 000535  .79

 11/09/2014 باسم محمد علً ولً عبد هللا  002023  .80

 26/06/2014 رؤى نزار خزعل شكر 001927  .81

 28/05/2015 حٌدر محسن حنون عباس  003011  .82

83.  003100 
عصام عبد الرحٌم جالب 

 عاصً
21/06/2015 

 22/02/2016 رٌاض حمٌد حسان عمران 003676  .84

 30/03/2015 عبد هللا سعدون عبد هللا فٌصل  002728  .85

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


