
 

 

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 41357 لٌلى موسى حسن حسٌن  000033  .1

 41148 لٌلى سلمان شذر راضً  000522  .2

3.  000106 
ٌسار عدي عبد الحسٌن عبد 

 االمٌر
41071 

4.  000021 
عواطف حبٌب حسن محمد 

 علً
41065 

 42039 لمٌاء خلف عبدالحسٌن علً  002498  .5

 41438 الحسٌن حسن سالم كاظم عبد  001066  .6

 41471 نهله جبر كرٌم  001164  .7

8.  001385 
كردستان جالل حٌدر عبد 

 الباقً الخالدي 
41644 

9.  001398 
علً شرٌف عبد الرزاق علً 

 العلً 
41648 

10.  001406 
حٌدر سهل مسٌر كعٌد 

 النصراوي 
41651 

 42068 احمد بشار جاسم محمد علً  002640  .11

 41066 جبر  ابتسام نسٌم عودة 000031  .12

 41067 نعٌم مهدي عبود هاشم  000054  .13

 41070 فاضل كاظم خالوي مشكور  000067  .14

 42095 سالم فٌاض عبد علً سلطان  002742  .15

 41486 حمٌد جاسم حسن حموش  001187  .16

 41658 حسام داوود راضً علً  001425  .17

18.  001441 
وسام عبد العباس عبد الكرٌم 

 شاكر 
41667 

 41676 الل ناٌف جواد عبد الرضا اط 001462  .19

 41107 عمار ابراهٌم مالك 000377  .20

 41084 ساجده جواد كاظم لطٌف  000203  .21

 41084 لٌلى فخري شاكر القشطٌن  000215  .22

 41085 ازهار ناجً جعفر جواد 000226  .23

 42179 سارة عادل عبد الحمٌد حسٌن 003117  .24

 41308 خالده محمد خظر عثمان  000757  .25

26.  001492 
مهند محمد جواد عبد الكرٌم 

 المٌاحً 
41693 

 41702 ٌاسر غازي موسى عنٌن  001512  .27

 41708 وهران عدنان ٌاس عمران  001528  .28

 41168 الهام حسن علً حسٌن  000576  .29

30.  000236 
انسجام ضٌاء عبد الحمٌد عبد 

 المجٌد 
41091 

 41113 فارس محمود عباس احمد  000419  .31

32.  000431 
د عبدالمنعم اسماعٌل سرم

 محمد 
41115 

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 42234 نور علً حمٌد غرٌب خمٌس 003287  .33

 41311 نور جبار شاتً عباس  000772  .34

 41402 ارشد مجٌد كاظم علً  000954  .35

36.  001555 
صفاء شٌهان جاسم ثابت 

 الموازنً 
41716 

37.  001574 
نزٌهه عبد علً حسن عبد 

 الرسول الحوري 
41721 

 41729 لجالج  قاسم حسٌن 001593  .38

 41122 علً صادق ابراهٌم مهدي 000457  .39

 41192 عامر ناصر اسعد طه  000608  .40

 41258 علً ثامر عاٌد قداوي  000623  .41

 41070 اشور ابرم بنٌامٌن كانون 000075  .42

43.  000962 
علً اصغر تقً علً عبد 

 الواحد 
41403 

 41527 علً اٌاد عبد فهد العبد العالً  001256  .44

 41536 محمد غنً عباس علٌوي  001272  .45

 42442 ٌاسر ابراهٌم علً صادق 003829  .46

 41749 منصور ابراهٌم داود سلوم  001660  .47

 41763 زهراء خٌر هللا كرٌم كاظم  001686  .48

 41071 انعام ابراهٌم علً كرٌم  000102  .49

 41072 مؤٌد محمد احمد محمد 000116  .50

 41077 سحر سعدون سلمان مهدي  000132  .51

 41092 عدنان صادق لعٌبً  000271  .52

 41546 خلدون خلف جلمود ضمد  001285  .53

 41454 عالء عبد محمود رضا  001110  .54

 41319 ورد توفٌق مزٌد علً  000814  .55

 41766 حسن اركان حمٌد  001702  .56

57.  001724 
سٌف ثائر شمس الدٌن 

 محمود الكاظم 
41772 

 41774 اٌاد محمد كرٌم سعٌد  001732  .58

 41092 وحٌدة فرهود محمد حٌدر  000278  .59

 41099 زٌد عبد العزٌز محمود مجٌد 000321  .60

 41127 هدى منهً عبد العباس  000467  .61

 41133 محمد ابراهٌم عاشور غانم  000495  .62

 41409 مرٌم سامً مولود صالح  000981  .63

 41413 عبدهللا صالح ناصر  000990  .64

 41774 لمٌاء عبد محمد شفٌع  001735  .65

 41785 سامً سلمان شهاب  001843  .66

 41786 سما سامً سلمان شهاب  001847  .67

 41148 سعد حسٌن بٌرم هداٌه البٌاتً  000520  .68

 41080 حسام نبٌل داود صالح  000171  .69

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

مرت مربع (120)وملساحة ( 4)املرقمة 

يف  16/5/2016 االثننيموعد استالم الباجات يوم 

ماية موقع بس



تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 41081 محمد خضٌر عبدهللا غضٌب  000187  .70

71.  000195 
احالم ناجً مانع سلطان 

 التمٌمً 
41082 

 41555 االء عبد الكرٌم غالب فلٌح  001296  .72

 41595 االء حسٌن علً رسول  001331  .73

74.  001354 
محمد مطرود عبد الحسٌن 

 محمد الخزرجً 
41616 

 41786 ابراهٌم سامً سلمان شهاب  001849  .75

 41788 باسم محمد كرٌم رشٌد 001861  .76

 41794 منى سلٌم محمد حسون 001880  .77

78.  000357 
ر محمد زهٌر عبد االمً

 ابراهٌم
41104 

 41155 وفاء حسٌن كرم جٌجه  000544  .79

 41164 مكارم حبٌب ظاهر طارش  000572  .80

 41169 فٌصل غازي جاسم محمد  000578  .81

 41434 محمد طه علً حسٌن  001048  .82

 41436 وحٌد حسن ٌحٌى محمد باقر  001054  .83

 41442 علً ظاهر شكر اسماعٌل  001072  .84

85.  001884 
محمد عبد  منتظر اسماعٌل

 عباس 
41795 

86.  001934 
محمد حسن ابراهٌم ناجً 

 محمد 
41827 

 41863 حازم بدري احمد حزوم  001956  .87

 41172 محمد غازي جاسم لفته  000581  .88

89.  002614 
حٌدر محمد تقً عبدالحسٌن 

 اسد هللا 
42060 

 41294 بثٌنه عبد الجبار عبود  000056  .90

 42430 عبٌر سالم شنٌع وادي  003759  .91

92.  000681 
عبدالمنعم رضا محً الدٌن 

 االمٌن 
41287 

 41288 محسن ضاٌع علً شدهان  000691  .93

 41290 عباس فاضل نعٌم  000702  .94

 41864 لٌث شكري محمود فرج  001960  .95

 41871 هناء اسماعٌل عبد علً حسن  001978  .96

 41889 نؤاس مالك رشٌد جواد  002013  .97

 41288 ضل مناف مسلم كاظم فا 000693  .98

99.  002735 
حسام حٌدر عبد الرزاق 

 مرتضى
42094 

 41336 حسنٌن هادي سعٌد الخفاجً  000846  .100

 41730 هشام جواد جعفر حسن  001602  .101

 41336 فلاير محسن جعفر علً  000845  .102

 41368 فرقد عبد المطلب حسٌن  000901  .103

 41457 احمد عٌدان حسن  001121  .104

105.  002037 
ون عادل فوزي علً حس

 سلطان 
41897 

تاريخ العقد االسم  رقم العقدت 

 41925 ابتهال بٌان حسن موسى  002090  .106

 41948 حسٌن عالء حسٌن سلمان  002134  .107

 41423 بتول ابراهٌم علً كرٌم  001029  .108

109.  003148 
 -معن عقٌل رشٌد صادق 
 والء حسن جاسم محمد

42193 

 41427 حمٌا جاسم محمد حسن  001037  .110

111.  001900 
ضٌاء عبدالحمٌد عبد المجٌد 

 ي مهد
41800 

 41462 عباس حسٌن احمد محمود  001132  .112

 41463 الهام عبد مهدي حسٌن  001142  .113

 41620 اٌاد علً حسن كاظم  001363  .114

115.  002169 
عالء حسٌن علً حسن 

 التمٌمً 
41956 

 41959 حٌدر عبد الكرٌم عبود عٌسى  002176  .116

 41960 علً مهدي حسن زكوش  002185  .117

 41462 ه حنون شامل هانً حمز 001135  .118

 41627 مصطفى رائد محمود احمد  001373  .119

 41309 محمد رضا حمٌد 000764  .120

 41968 زكً حسون سعٌد احمد  002203  .121

 41975 سحر عدي حاتم عطره  002226  .122

 41976 عبد الوهاب محمد جواد كاظم  002233  .123

 41981 نورس حاتم محمد اسود  002246  .124

 41997  علً ماضً كاظم سلطان 002277  .125

126.  001623 
عبدالستار جبار جاسم رشٌد 

 الرشٌد 
41736 

 41743 محمد عبدالكرٌم عبود 001641  .127

 41997 رباح هادي عزٌز حمزه  002280  .128

 41998 سرى شاكر محمود خضٌر  002287  .129

 42002 عمرو عباس جاسم حسون  002310  .130

 41969 اسعد كاظم هاشم شنشول  002214  .131

 41492 خورشٌد رشٌد  مصطفى كنعان 001201  .132

 41989 نهلة رشٌد ظفٌر رشٌد  002260  .133

 41998 كواكب عالوي سعود علً  002285  .134

 41998 عصام عبد محمد عبد  002291  .135

 42003 صالح حسٌن حٌدر حسٌن  002311  .136

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


