
 

 

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 19/05/2014 صبرٌه منشل علً دٌوان  001786  .1

2.  002100 
علً وسام سامً شاكر 

 الصفار 
16/10/2014 

3.  000760 
خالد علً عبدالرضا محمد 

 علً 
03/02/2013 

 13/11/2014 اٌمن علً وطن راضً  002170  .4

 22/06/2015 نزار محمد علوان كاطع 003108  .5

 15/07/2015 جعفر كاطع علً ٌوسف  003181  .6

7.  003244 
سجاد محمد علً عبد الحسٌن 

 راضً
05/08/2015 

 26/04/2016 هشام حسن صحن عبد 003934  .8

 20/05/2014 عدي عبدهللا قاسم محمد  001794  .9

 22/11/2012 عبدالمجٌد ٌاسر فاضل  000638  .10

 11/06/2012 مهدي علً عطوان  000099  .11

 24/04/2013 فر علً حسون محمد مظ 000930  .12

 29/09/2014 جنان صالح طعمه صافً  002071  .13

14.  002698 
سهاد عبدالجبار احمد هللا 

 وٌردي 
22/03/2015 

 31/03/2015 احمد علً حسٌن علوان 002732  .15

 21/01/2016 صالح مجٌد تولة 003624  .16

 19/05/2014 ماجد هادي حسٌن علً  001763  .17

 09/07/2012 حسن حمادي سعاد جمٌل  000320  .18

 16/09/2013 نصٌر مزهر بحت عٌفان  001263  .19

 16/09/2014 شٌماء رعد حسن كاظم  002038  .20

 17/09/2015 حٌدر ناجً عبد الكاظم 003392  .21

 15/10/2015 حسن مهدي حسن حمود  003441  .22

 09/11/2015 صألح غالم قاسم محمد 003472  .23

 21/01/2016 تقٌة حسن شبٌب 003626  .24

 20/05/2014 جعفر كاظم محمد خلف  001816  .25

 26/07/2015 نور ضٌاء فاخر صالح 003202  .26

 13/02/2013 شوكت علً جاسم  000810  .27

 10/12/2014 اٌسر عبد علً ناموس محمد  002085  .28

29.  001614 
محسن علً حسٌن جاسم 

 الوحٌداوي 
06/04/2014 

 13/04/2015 عمار سالم سعٌد كرٌم 002807  .30

 26/04/2015 تركً علوان شالش دٌوان 002875  .31

32.  003689 
مهند طالب عبد االمٌر 

 العزاوي
23/02/2016 

 19/05/2014 نضال كرٌم حمد علٌوي  001772  .33

 08/08/2012 تقٌة نوري كسار محٌسن  000482  .34

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 26/08/2012 لؤي كاظم مطر  000519  .35

36.  001440 
زٌنب محمد رضا عبد الرحمن 

 فرج 
28/01/2014 

 25/11/2015 احسان علوان سلمان الجنابً  003499  .37

 10/12/2015 بشار جبار سابط ٌوسف  003521  .38

 15/12/2015 توفٌق جاسم محمد علً 003533  .39

 20/03/2016 عبٌر شاكر /زهراء عبدهللا  003865  .40

 20/05/2014 منى ابراهٌم محمد صالح  001824  .41

 12/08/2013 حسٌن مجٌد رشٌد كبسون  001204  .42

 20/02/2013 سٌف فاٌز جاسم عبٌس  000833  .43

 04/03/2014 احمد عماد صباح 001509  .44

 27/12/2015 عمار ابراهٌم محمود صالح  003587  .45

 22/02/2016 عماد عباس مصبح هٌلك 003665  .46

 16/03/2016 ٌاسمٌن خضٌر عباس عمر  003849  .47

 05/04/2016 فرح كاظم علوان سعٌد  003906  .48

 21/05/2014 نضال شناوه فرهود عباس  001832  .49

 22/01/2013 حسٌن علٌوي عبدهللا  000723  .50

 30/05/2013 اثٌر علً احمد اسماعٌل  001036  .51

52.  001699 
ابراهٌم حسن عبد الكرٌم 

 محمد حسٌن 
07/05/2014 

 11/01/2015 علً طعمه جبر عمٌد  002359  .53

 18/01/2015 علً فالح حسن جعفر  002411  .54

 23/02/2016 امجد عبد الحمزه عبد الحسن 003700  .55

56.  001747 
شٌرٌن اكرم شاه مٌرزا 

 شاهٌن 
19/05/2014 

 07/06/2012 برزان مزبان سلٌمان علً  000049  .57

 07/06/2012 طارق كامل عبد الحسٌن ناكود 000037  .58

59.  000694 
باسل حازم محمد جودي 

 الجفاجً 
15/01/2013 

 03/06/2014 هانً كاظم حسن صالح  001875  .60

 04/10/2015 زمن كامل عبد هللا علً 003413  .61

 11/02/2015 رواء هادي عبادي علً  002544  .62

 13/03/2016 غانم جهاد مطر جمعة 003832  .63

 19/05/2014 رنا صالح حسٌن وساف  001755  .64

 28/06/2012 علً اسماعٌل خلٌل خمٌس  000257  .65

 30/07/2012 سمٌعه سباهً علً شعبان 000448  .66

 27/03/2013 ستار حسٌن فالح السودانً  000887  .67

 04/06/2014 عبد الكرٌم قاسم مرزا  001882  .68

 18/02/2015 جهاد حسون علٌوي كاظم 002584  .69

 13/08/2015 بتول فرحان ولً عباس 003270  .70

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A1)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

مرت مربع  (100)ساحة ومل( 5)املرقمة 

يف  6/6/2016موعد استالم الباجات يوم االثنني 

موقع بسماية 



 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 23/02/2016 احمد ابراهٌم عٌسى جاسم 003684  .71

 20/05/2014 محمد فاضل حسٌن طاهر  001802  .72

 04/07/2013 ابراهٌم سعدي محمد  001128  .73

 07/04/2013 احسان محمد علً شنور  000927  .74

 04/09/2014 عمر حسٌن علً اكبر  002010  .75

 21/02/2016 هادي صالح شرٌف محمد 003662  .76

 01/09/2015 زهره عبد هللا كواد ضامن 003340  .77

 09/09/2015 صباح خلف حسٌن علو 003371  .78

 14/03/2016 لرضا ثوٌنً فندي نبأ عبدا 003842  .79

 19/05/2014 كاظم علً سٌد كالوس 001779  .80

81.  000334 
عصام عبداالمٌر عبدالرحٌم 

 حسٌن 
10/07/2012 

 17/07/2012 حٌدر عامر عبد االمٌر ابراهٌم  000381  .82

 10/04/2014 مٌثم عرٌبً ٌاسر حسٌن  001633  .83

 07/01/2014 علٌه خلٌل عبد الحسن  001393  .84

 06/05/2015 فاضل عالوي عباس عبود 002943  .85

 10/06/2015 اسماعٌل روضان لطٌف داود 003053  .86

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


