موعد استالم الباجات يوم األحد  2016/6/5يف موقع
بسماية

قائمة بأمساء املسجلني للمجمع ( )A1وللشقق
املرقمة ( )4وملساحة ( )120مرت مربع
ت

رقم العقد

االسم

تاريخ العقد

ت

رقم العقد

االسم

تاريخ العقد

.1

000504

سعٌد حاج علً ملك محمد

14/08/2012

.36

000957

رسالن حسٌن علً حسٌن

08/05/2013

.2

000145

علً عبدالجبار سلٌم فرج

18/06/2012

.37

001301

رؤى جعفر علً عبدهللا

22/10/2013

.3

000153

احالم قاسم مجٌد

19/06/2012

.38

000884

جعفر موسى راضً الراضً

24/03/2013

.4

000174

ابا الحسن محمد عبد المحسن

20/06/2012

.5

000350

حامد كاظم محسن راضً

12/07/2012

.39

001500

عبدالكرٌم سلمان شمه راشد
الالمً

27/02/2014

.6

001254

حٌدر عبد العالً خلف

08/09/2013

.40

001553

محمد نعٌم نجرس حسٌن

18/03/2014

.7

001345

مٌثم حسٌن عبد هللا محمد

05/12/2013

.41

000436

مؤٌد حمزة عباس ٌوسف

29/07/2012

.8

001147

عاصم عالء سعٌد هادي

08/07/2013

.42

000095

محمد علً فلٌح جٌاد

11/06/2012

.9

001709

حٌدر ناظم محمد علً

11/05/2014

.43

000129

فالح عبد باقر محمد

17/06/2012

.10

001711

ثائر مقبل ابراهٌم داود
السعدي

000273

حسون فوزان احمد حامد

02/07/2012

12/05/2014

.44
.45

001197

نهلة احمد عبد الفتاح مصطفى 06/08/2013

.11

000379

احمد طعمه حسن علً

17/07/2012

.46

000786

سناء كاظم طه جبر

10/02/2013

.12

000396

مكً امٌن حسن امٌن العنٌبً

19/07/2012

.13

000423

رٌاض حافظ عبدالستار

24/07/2012

.47

001065

حٌدر عبد الجبار هاشم محمد
حرٌشً

13/06/2013

.14

000434

قاسم عبدالمحمدجمعه

28/07/2012

.48

000732

رسمٌه عبد المهدي احمد

28/01/2013

.15

000458

نبٌل عبد الحسٌن رضا عبد
الحسٌن

01/08/2012

.49

001895

ٌونس جاسم حسون

09/06/2014

.50

001913

فٌصل علً كرم مهدي

19/06/2014

.16

000948

مثنى حسن فلٌح غافل

05/05/2013

.17

001027

محمود سعود لعٌبً

29/05/2013

.51

002420

علً غالب محسن علً
الٌاسري

19/01/2015

.18

000713

شٌماء ستار هاشم فهد

21/01/2013

.52

001067

احمد كاظم علً

16/06/2013

.19

001468

علً عبد الزهرة مرداو
حسونً

10/02/2014

.53

001579

طارق شنشول كرٌم محمد

25/03/2014

.54

000583

سالم ه نً جاسم خلف

20/09/2012

.20

001481

جابر جمٌل حسن علً

16/02/2014

.55

001223

عز الدٌن عبد حٌدر

25/08/2013

.21

000293

هشام علً محسن حسٌن

04/07/2012

.56

000789

مروة حذٌفه عباس الغضبان

10/02/2013

.22

000625

نوار ماجد زاٌر جعفر

05/11/2012

.57

001092

محمد سلطان عباس هندي

23/06/2013

.23

001520

علً اسماعٌل شهد جباره

06/03/2014

.58

000935

عبد الجبار فالح حسٌن

25/04/2013

.24

002407

حسن ٌاسٌن سعد كعٌبر

15/10/2015

.59

001963

شهد نجم وحٌد محمد

14/08/2014

.25

001194

لمٌعه علً كرٌم االنصاري

06/08/2013

.60

001993

سعاد مزهر عبدهللا حمود

28/08/2014

.26

003818

صباح سعٌد احمد

10/03/2016

.61

001106

فلاير نعمان عبدالرحمن عبد
القادر

27/06/2013

.27

001059

طه ٌاسٌن عبد الجبار حسن

12/06/2013

.62

003787

علً صالح علوان حسٌن

07/03/2016

.28

001362

حسنٌن فلٌح عبد الحسن سٌد

11/12/2013

.63

000387

ازهار عبد الرحمن عبد الباقً 18/07/2012

.29

001851

عبداالمٌر عوده مزعل اجدٌع

27/05/2014

.64

000680

صبرٌة كرٌم احمد حسٌن

12/01/2013

.30

003831

علٌاء عبد المنعم خٌري محمد
علً

13/03/2016

.65

001229

منى فٌاض اكبر احمد

27/08/2013

.31

001983

محسن هجٌر مغامس محٌسن

25/08/2014

001230 .66

.32

000850

كوثر عامر عبدهللا جابر

05/03/2013

.33

001548

شذى حمزه غرٌب موسى

17/03/2014

.67

000818

غسان جاسم محمد ناصر
البصري
محمد احمد محمود احمد
االطرقجً

27/08/2013
14/02/2013

.34

000646

فائق اكرم احمد جاسم

.68

000675

طالل رؤوف عبد المجٌد

09/01/2013

29/11/2012

.69

000980

درٌد داود سلمان

15/05/2013

.35

000082

علً مكً سلمان حمادي

11/06/2012

.70

003882

شالل صالح حٌدر جوعد

27/03/2016

ت

رقم العقد

االسم

تاريخ العقد

.71

000324

سناء عدنان رمضان مسافر

09/07/2012

000493 .105

.72

000647

ثائر صادق عبد االمٌر علً

15/12/2012

001233 .106

قاسم حسن حسٌن علً

.73

000447

عذوب هشام داود سلمان

30/07/2012

001320 .107

كامل نادر خضر

03/11/2013

.74

000024

باسم نعمة فرٌح ٌوسف

05/06/2012

.75

000041

وفاء مجٌد كاظم غرٌب

06/06/2012

001139 .108

جعفر عبد الزهره رحمه عبد
هللا

08/07/2013

.76

000771

اٌمان جاسم محمد عاكول
الشمري

06/02/2013

001667 .109

نبٌل موسى جعفر دخٌل

22/04/2014

001682 .110

رواء فؤاد عبد الحمزه ناصر

24/04/2014

.77

000997

سمٌر جبار كاظم علً

21/05/2013

002030 .111

عادل فوزي علً حسون

14/09/2014

.78

000684

احسان جبار جعفر سبتً

13/01/2013

002060 .112

تٌسٌر طه جبر عرار

23/09/2014

.79

001436

احسان علً كطان شذر

26/01/2014

002103 .113

حٌدر حسٌن كاظم حسٌن

19/10/2014

.80

001459

سالم عجو حسب هللا

05/02/2014

002126 .114

عمار عبد رحٌم عٌسى

30/10/2014

.81

002611

نادٌه قاسم فاضل عبد علً

25/02/2015

002139 .115

مصطفى محمد عاشور عباس

05/11/2014

.82

000063

شاكر محمود علٌوي ناصر

10/06/2012

002168 .116

انسام علً حسٌن كاظم

13/11/2014

.83

000202

كاظم مهدي رسن

24/06/2012

002190 .117

.84

000220

25/06/2012

.85

000241

قسم ة محمد علً محمود
محمد
احسان رضا مرزة احمد
شرٌف

27/06/2012

.86

000776

محمد زغٌر شعٌبث هلٌل

12/02/2013

.87

001019

سؤدد عبد االله محمد حبٌب

27/05/2013

.88

001150

.89

001730

حٌدر عباس هاشم حسٌن
الحالوي
كاظم جرمط فٌصل عباس
الخفاجً

10/07/2013
14/05/2014

.90

001811

زٌاد غازي برغش هادي

20/05/2014

.91

000394

مكً امٌن حسن امٌن

19/07/2012

.92

000525

نزار حسن علً الشبٌب

28/08/2012

.93

000539

احمد رضٌوي كفاله سهٌل

30/08/2012

.94

000557

اٌمان عبداالمام كاظم

05/09/2012

.95

000861

محمد عادل عبد السالم بدري

10/03/2013

.96

001279

نضال صالح محمد

24/09/2013

.97

001042

وسام فوزي عبد الحسٌن
حسن

06/06/2013

.98

003765

عادل علوان سلمان احمد

02/03/2016

.99

001577

علً حسسٌن هادي محمد
سعٌد

24/03/2014

001603 .100

عباس علً حٌاة عبدي

01/04/2014

000304 .101

سنان فاضل خلٌل الحلً

05/07/2012

000326 .102
001420 .103
000485 .104

طارق عبد الجبار احمد هللا
وٌردي
سمٌر عدنان عٌسى محمد
الخفاف
انمار اكرم حسن هاشم
الهاشمً

09/07/2012
16/01/2014
12/08/2012

ت

رقم العقد

االسم

تاريخ العقد

صباح هادي حمزة محٌسن

12/08/2012
29/08/2013

مصطفى عبد الكرٌم نفل مدور 18/11/2014

002201 .118

حفظً خباز عٌسى نصٌف

24/11/2014

003754 .119

ساهره عدنان محمد علً
هاشم

01/03/2016

