
 

 

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 26/06/2012 نهله مشرف صبار عدوان  000149  .1

2.  000529 
فاطمه علً اكبر فالمرز حسن 

 بك 
29/08/2012 

 24/07/2012 اسراء كاظم عبدالرضا  000427  .3

 10/07/2012 فرٌدون محمد شهاب ناصر  000327  .4

 25/06/2012 رٌاض سلمان مهدي سلمان  000219  .5

 12/06/2012 صبٌحه عبد علً عبود 000110  .6

7.  002266 
صالح الدٌن محسن عودة 

 منصور 
18/12/2014 

 19/11/2014 رائد فالح حسن سلمان  002192  .8

 25/04/2013 عبد االمٌر مهدي حمادي 000934  .9

 09/05/2013 محاسن جاسم حامد  000959  .10

 20/01/2014 صالح هادي علً محمد حسن  000425  .11

 25/09/2012 زٌنب عبدالحسٌن خضٌر  000590  .12

13.  000460 
عبدالرزاق موسى علً 

 الجصانً 
01/08/2012 

 12/07/2012 وسام خالد خٌري محمد علً  000351  .14

 27/06/2012 حسٌب نوري الٌاس علً  000243  .15

 13/06/2012 شكري عبد علً سلمان مهدي  000123  .16

17.  000030 
رنا وضاح عبد العزٌز محمد 

 و التمن جعفر اب
06/06/2012 

18.  000817 
محمد كاظم عبداالمٌر حمد ابو 

 الصناٌع 
14/02/2013 

19.  003407 
محمد حمٌد رشٌد حمٌد 

 البدراوي
30/09/2015 

 28/07/2013 علً سلمان طاهر سلمان  001183  .20

 09/06/2014 اسٌل محً حسٌن كمال الدٌن  001892  .21

 26/08/2012 بالل زهٌر عباده مروح  000518  .22

23.  000407 
زٌد علً مخٌف الكتاب 

 الجبوري 
19/07/2012 

 05/07/2012 مٌثم طالب حاشوش محمد 000305  .24

 21/06/2012 عامر نعٌثل عكلة عجالن   000179  .25

 11/06/2012 ٌاسر شغٌت زوٌد مناتً  000092  .26

27.  001661 
حامد سلمان حسن علً 

 البٌاتً 
20/04/2014 

 07/03/2016 صادق جعفر عزٌز الجمٌلً  003789  .28

 14/02/2013 طلل توفٌق مزٌد علً  000815  .29

 12/02/2013 محمد خلٌل حسن عزٌز القزاز  000802  .30

 18/12/2012 حٌدر غازي منعم حسون  000659  .31

 16/08/2012 وسام شنته طاهر هاشم 000513  .32

 01/08/2012 بان هاشم جمعه عبدهللا  000459  .33

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 11/07/2012 حمزه عبدالرزاق خلف ٌوسف  000347  .34

 26/06/2012 صادق علً قنبر داره 000227  .35

36.  000118 
محمد جبار حسٌن علً 

 النصري
13/06/2012 

 06/06/2012 هٌثم مانع طعمة جعٌول 000026  .37

38.  001016 
عبد االله علً محمد طاهر 

 النائلً 
26/05/2013 

 13/08/2013 سعد عزٌز سعٌد علً  001205  .39

 24/06/2013 ٌد سالم محسن حزام فر 001097  .40

 08/06/2015 هادي علوان محمد شكٌر 003042  .41

 05/07/2012 غازي عودة لطٌف غرٌب  000299  .42

43.  000450 
هناء لطٌف محمد راضً 

 الراضً 
30/07/2012 

 05/07/2012 منذر نعمه سرمد  000301  .44

45.  000172 
بلقٌس عبدالمنعم علوان 

 دوخً
20/06/2012 

 10/06/2012 ٌن مشتاق شاكر عبد الحس 000077  .46

 27/02/2014 صالح هادي حسون خلف 001501  .47

 03/04/2016 علٌاء توفٌق مزٌد الدبوس  003899  .48

49.  000816 
مسلم هادي صالح حسٌن 

 المهداوي 
14/02/2013 

 14/02/2013 سعدٌه محمد علً بكال  000820  .50

 14/11/2012 امل مرهون علً  000634  .51

 07/03/2016 ختام حمٌد صكطري عراك  003790  .52

 19/07/2012 اسعد سعٌد حمٌد حبٌب  000403  .53

 04/07/2012 ولٌد خالد خٌري محمد علً  000298  .54

 20/06/2012 شمسً كاما ثجٌل برٌسم  000163  .55

56.  000062 
احمد عبد المحسن احمد 

 حسٌن 
10/06/2012 

 08/04/2014 علً كاظم فرطوس التمٌمً  001625  .57

 18/02/2013 ب حامد طالب حسن شها 000830  .58

59.  000986 
عماد حسٌن عبدهللا محمد 

 الداغر 
16/05/2013 

 13/03/2016 عالء حمٌد مشحوت عباس 003824  .60

 22/10/2012 ثجٌل منشد خضٌر ثامر 000616  .61

 12/08/2012 نزهت طه خضٌر عباس  000488  .62

 18/07/2012 زٌد محمد حسٌن حمٌد حمزة  000385  .63

 03/07/2012 صالح حسن جبر خنٌاب  000283  .64

65.  000158 
علً عبدالحمٌد محمد علً 

 عبداللطٌف
19/06/2012 

 19/06/2012 ثائرة علً شاطً الشرٌفً  000148  .66

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A1)املسجلني للمجمع  بأمساءقائمة 

مرت مربع  (140)وملساحة ( 12)املرقمة 

يف  15/6/2016 األربعاءموعد استالم الباجات يوم 

موقع بسماية 



 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 07/06/2012 لمٌاء محسن حسن علوان  000051  .67

 01/04/2015 عالء محمد احمد خطاب  002751  .68

 18/02/2015 وسن فٌصل راضً رٌكان  002581  .69

 05/12/2013 فرٌد دروٌل رسن عبد هللا  001338  .70

71.  000462 
سٌف محمد رضا عبداالمٌر 

 عبود 
01/08/2012 

72.  000611 
مٌثم عبدهللا باقر خٌون 

 الساعدي
17/10/2012 

 08/08/2012 نزار صباح رشٌد ناجً  000478  .73

74.  000360 
ٌاسر عبد المطلب عبد الغنً 

 ناصر 
15/07/2012 

 02/07/2012 مد حٌدرعباس فرهود مح 000280  .75

 17/06/2012 طالل توفٌق مزٌد علً  000136  .76

 07/06/2012 فاطمه ٌاسٌن محمد عٌسى 000044  .77

 04/08/2015 همسه جمال مهدي شالل  003237  .78

 26/04/2015 اٌفان ٌاسٌن رشاد حٌدر  002880  .79

 23/07/2013 حسام ابراهٌم كرٌم زبون  001173  .80

 21/01/2013 لقاء سعدي مزهر  000718  .81

 30/09/2012 ذٌاب نواف احمٌد مطلك  000597  .82

 06/08/2012 احمد علً محمود عباس  000469  .83

84.  000358 
محمد عبد الرسول جواد 

 موسى 
15/07/2012 

 28/06/2012 مصطفى شمسً كامل ثجٌل  000261  .85

 13/06/2012 اٌمان حسن محمود خلف  000126  .86

 22/06/2014 جاسم محمد لفته رضا  001914  .87

88.  002299 
صبٌحه عبد الستار حسٌن 

 علً 
28/12/2014 

 12/05/2013 امل ٌعكوب ٌوسف جواد  000964  .89

 02/09/2013 عالء عبدالرزاق عبدالحسٌن  001238  .90

 27/09/2012 محمد صادق لبٌب عبدالعزٌز 000596  .91

92.  000526 
جلٌل عبدالكرٌم حبٌب راضً 

 الطرٌحً 
28/08/2012 

 22/07/2012 م عبد اللطٌف جلٌل لٌث نظا 000410  .93

 07/03/2016 سناء جواد كاظم محمد  003788  .94

95.  000207 
اٌمان علً عبد كماش 

 المصلحً 
24/06/2012 

 11/06/2012 حسٌن علً عطوان سلٌمان  000100  .96

 05/06/2012 مهدي ٌسر عبد عجٌل  000018  .97

98.  001159 
فراس عبد االمٌر عبد الرسول 

 جواد ابو الشعٌر 
15/07/2013 

 22/06/2013 احمد عبد الشهٌد مرتضى  001090  .99

100.  000755 
بهنام قاسم موسى جزٌل 

 الفرطوسً 
03/02/2013 

 09/06/2012 عبدالرزاق سلمان حسٌن  000059  .101

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 29/08/2012 بسمه عبدالستار نوري كاظم  000531  .102

103.  000443 
سهى شاكر عبد الحسٌن المال 

 خلف 
30/07/2012 

 11/07/2012 صالح علً اسماري محمد  000341  .104

 25/06/2012 حٌدر عباس محمد عباس  000224  .105

 11/09/2012 زهٌر عبدالكرٌم غازي 000112  .106

 19/05/2013 احمد رفعت حسن عٌسى      000992  .107

 23/04/2014 علً رعد عدنان سعٌد 001674  .108

 07/04/2013 سرور عبد الجبار طاهر سالم  000908  .109

 10/04/2013 ي رحٌم سلمان عماد هاد 000917  .110

 09/01/2013 منٌر بشٌر حمود كاظم  000673  .111

 10/01/2013 هدى قاسم حسن العبٌدي  000679  .112

 05/03/2013 ندى علً جواد كاظم  000843  .113

 10/03/2013 نصرت اسماعٌل مهدي حسٌن  000862  .114

 19/03/2013 سؤدد ولٌد مجٌد صالح  000880  .115

 26/06/2012 د غافلنادره سلمان محم 000232  .116

 09/11/2014 جواد كاظم كاطع الالمً  002150  .117

 31/08/2014 ستار جباري اوهٌم  000291  .118

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


