
 

 

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 20/05/2014 نضال جبار عباس صخً  001787  .1

 02/07/2014 كوثر جالل خزعل علً  001932  .2

 03/02/2013 علً شاكر مجٌد  ناصر 000761  .3

4.  002044 
احمد محمد صالح هوٌدي 

 عباس 
18/09/2014 

 22/06/2015 محمد جبر كاظم سلمان 003110  .5

 21/07/2015 ر عطٌه خلف مطشر حٌد 003187  .6

 05/08/2015 مصطفى صباح حسن غرٌب  003245  .7

 05/04/2016 مسلم خلف حاجم السودانً  003907  .8

 20/05/2014 حٌدر رحٌم كرٌم صباح  001795  .9

 03/12/2012 عبد المطلب احمد قادر محمد  000648  .10

 13/06/2012 احمد عبدهللا ٌونس محمد 000128  .11

12.  000795 
وس عبد الجبار محسن فٌن

 كباشً 
11/02/2013 

 30/12/2014 حسٌن علً محمد كاظم  002319  .13

 24/03/2015 اسٌل عطٌه شحٌن ظاهر  002710  .14

 31/03/2015 ضٌاء فاضل باهٌز جالل  002734  .15

 17/03/2016 احمد رٌاض بدن شداد  003860  .16

17.  001764 
احالم اموري عٌسى عبد 

 النبً 
19/05/2014 

 04/08/2012 مشٌر طرب طاهر حسٌن  000463  .18

19.  001267 
وسام محمد علً فرحان عبد 

 الكرٌم 
17/09/2013 

 28/09/2014 علً عبد الكرٌم جبار عباس  002064  .20

21.  003394 
فرح عبد الرحمن حمادي 

 سلمان
17/09/2015 

 22/10/2015 ضٌاء سعد ضٌاء حسٌن  003455  .22

23.  003473 
لٌث محمد غازي عاشور 

 جاسم 
10/11/2015 

24.  003609 
صاحب عبد المهدي محمد 

 علً
11/01/2016 

 20/05/2014 ضٌاء مطشر صلف مطر 001817  .25

 06/08/2015 زٌنب قاسم محمد العبٌدي 003249  .26

27.  000812 
علً كرٌم سعدون عباس 

 الخفاجً 
13/02/2013 

28.  002217 
نغم عبد الكرٌم عبٌد عبد 

 الرضا 
30/11/2014 

29.  001834 
د عبد سمراء عبدالواح

 المحسن الالمً 
21/05/2014 

 14/04/2015 مصطفى قاسم محمد عباس 002812  .30

 26/04/2015 فاضلزهٌر عالوي حسٌن 002877  .31

 17/12/2015 محمد حمزه دعٌل جاسم  003547  .32

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 19/05/2014 محمد علً سٌد كالوس 001773  .33

 12/08/2012 دلشاد حشمت محمود كلكة  000486  .34

 10/12/2012 افظ جبر قاسم محمد ح 000653  .35

 11/02/2014 جواد هادي محمد جواد تقً  001475  .36

 29/11/2015 رحاب احمد حاجم محمد 003503  .37

 10/12/2015 سجى انس اسماعٌل خلف  003522  .38

 15/12/2015 محمد جعفر عباس علً  003536  .39

 20/05/2014 ماجد طعمه مولى فهد 001825  .40

 06/03/2016 نور علً كودي  003776  .41

 26/02/2013 اٌمان درب جواد مطلك  000840  .42

 05/03/2014 شفق عزٌز موازي جابر  001518  .43

 28/12/2015 حٌدر جاسم لطٌف جاسم  003594  .44

45.  003680 
سمٌر عبود محمد ابراهٌم 

 الصمٌدعً 
23/02/2016 

 04/01/2016 جمٌلة زغٌر لفتة مخلص 003597  .46

 17/01/2016 نبا جبار عبد النبً حسٌن  003619  .47

 26/08/2015 محمد ناجً سعٌد فرج  003321  .48

 23/01/2013 علً رعد محمد  000724  .49

 06/06/2013 ندى حمد علً شمخً  001043  .50

 07/05/2014 هند مكً طارش شمه  001705  .51

 25/02/2016 رابحه صالح حٌدر مهدي  003734  .52

 12/01/2015 لٌث علً حسٌن جابر الزبٌدي  002363  .53

 20/01/2015 نجاح ثامر عبود شرٌف  002423  .54

 23/06/2012 عبد نازول فرج بهلول  000198  .55

 19/05/2014 اشواق اكرم شاه مرزا شاهٌن  001748  .56

57.  000211 
احمد عبد الكرٌم محمد علً 

 عبد هللا
24/06/2012 

 07/06/2012 نادر صوٌح الزم حسن  000048  .58

59.  001945 
رابحه عبد االمٌر حمادي 

 الوائلً 
03/08/2014 

 10/02/2015 ضٌاء بدران اسماعٌل حمدي  002526  .60

 11/02/2015 هانً فاضل محمد علً  002545  .61

 24/02/2016 كرٌم عبود رحمه الساعدي  003713  .62

 19/05/2014 هناء سهٌل نجم عبدهللا  001756  .63

64.  000263 
عبدالهادي طالب عبد الهادي 

 حسن 
30/06/2012 

 09/07/2012 هللا ٌونسبشار احمد عبد 000454  .65

66.  000894 
انور صبٌح كاظم طاهر 

 الساعدي 
02/04/2013 

 09/06/2014 ضحى صبٌح شنشل 001894  .67

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A1)اء املسجلني للمجمع قائمة باسم

مرت مربع  (100)وملساحة ( 6)املرقمة 

يف  7/6/2016موعد استالم الباجات يوم الجالثاء 

موقع بسماية 



 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

68.  002585 
جبار محمد صالح محمد 

 مطشر
18/02/2015 

 30/04/2015 بسمة مجٌد كاظم موزان  002921  .69

 18/02/2016 صالح عبد الهادي ناعور علً  003657  .70

 20/05/2014 اسم محمد نجم عبد ج 001803  .71

 04/04/2013 مها غفور احمد خالد  000906  .72

 24/04/2013 وسام سعد كمال سعٌد  000931  .73

 04/09/2014 جاسم محمد علً شراد  002012  .74

 23/08/2015 بسمه صالح حامد علً  003307  .75

 02/09/2015 محمد طارش مهوس علٌوي  003342  .76

 10/09/2015 محمد راضً وادي حمزة 003372  .77

 23/02/2016 فوزٌة صالح فرحان العنافجً 003688  .78

 19/05/2014 ضٌاء صخً فٌحان مراح  001780  .79

 10/07/2012 علً حبٌب عزٌز رحٌم  000335  .80

81.  000384 
ندى عباس محمد خضٌر 

 الشدٌدي 
18/07/2012 

 15/04/2014 عسل نمٌر جعفر محمد  001649  .82

 15/01/2014 عبدهللا عباس مطلك راضً 001409  .83

 07/05/2015 محمد صكبان الوم حسون 002951  .84

 10/06/2015 علٌاء مهدي حسن زركوش 003054  .85

 23/02/2016 سعد كامل عبد محسن 003697  .86

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


