
 

 

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 20/05/2014 عبد الزهره علً لذٌذ جنٌوي 001789  .1

 02/07/2014 تقى جالل خزعل علً  001929  .2

3.  000775 
عبدالرحٌم محمد حسٌن علً 

 كاشف الغطاء 
06/02/2013 

4.  002080 
دنٌا عبد الكرٌم عبد الحسٌن 

 طاهر 
10/01/2014 

 07/07/2015 مد طٌبان احمد اسماعٌل اح 003134  .5

 23/07/2015 احمد رائد فالح حسن 003195  .6

 09/08/2015 قاسم مدلول مطرود عباس  003251  .7

 01/02/2016 صادق حسٌن مٌرزا علً  003636  .8

 20/05/2014 سعد صوب هللا عامر جوده  001797  .9

10.  000084 
هاله نوري كاظم محمد علً 

 االعرجً
11/06/2012 

 02/07/2012 جٌد علً حمادي تغرٌد م 000268  .11

 19/02/2013 جاسم عطٌه فالح علً  000831  .12

 23/03/2014 علً خٌر هللا حسن محمد  001570  .13

 25/03/2015 سالم محمد زاٌر كافً  002717  .14

 05/04/2015 مهند كرٌم سعٌد هلٌل  002760  .15

 11/04/2016 مصطفى فهمً ناوه امٌن  003913  .16

 19/05/2014 ٌم حسون رؤى مجٌد ابراه 001766  .17

 07/08/2012 محمد علً راضً سعٌد  000473  .18

 23/05/2013 احمد حمٌد سلمان داوود 001008  .19

 23/11/2014 ضٌاء محسن علٌوي جاسم  002197  .20

 30/09/2015 عزٌز عباس موسى عزٌز 003406  .21

 02/11/2015 رزاق جبر عبٌد صحٌو 003459  .22

 15/11/2015 نامٌن عبد الكرٌم خلف ٌاسً 003481  .23

 12/04/2016 احمد عادل امٌن الدهوي  003914  .24

 12/04/2016 ضحى سعد داود رشٌد  003919  .25

 20/05/2014 مؤٌد جبار كاظم ٌاسٌن  001819  .26

 21/05/2013 هدى نعٌم حسن سلمان  000995  .27

28.  001310 
وسام عبد محسن بندر 

 الربٌعً 
28/10/2013 

 19/10/2014 رامز فؤاد صادق غنً  002105  .29

 28/05/2014 زٌاد طارق هاشم جاسم  001854  .30

 15/04/2015 احمد فالح مهدي خلف 002825  .31

32.  002893 
مصطفى عبدالجبار محمد 

 كاظم 
27/04/2015 

 14/03/2016 حٌدر فوزي كرٌم جعفر 003833  .33

 19/05/2014 عاٌد علً سٌد كالوس  001775  .34

 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 14/08/2012 حسٌن محمد علً حسن خلٌفة  000505  .35

 19/06/2012 ازهار ادور اسطٌفان حنا  000152  .36

 24/02/2014 صبٌحه عبد نهٌب عبل  001495  .37

 08/12/2015 محمد عبد الجلٌل بدن زغٌر 003507  .38

 10/12/2015 سلوى ساقً علً عبد الواحد  003525  .39

 21/12/2015 بسام محمود فالمرز احمد 003561  .40

 20/05/2014 حسٌن عبد النبً خلف حمٌد  001827  .41

 20/08/2013 مصطفى فرٌد احمد رستم  001215  .42

 23/05/2013 انوار عبد الوهاب ناجً احمد  001010  .43

44.  001525 
نور عبدالرزاق عبدالخالق 

 رشٌد
06/03/2014 

 23/02/2016 حسٌن احمد علوان الصفار 003694  .45

 18/01/2016 علً خلٌل ناٌف محمد 003621  .46

 25/02/2016 وسام حسن عبد حمٌدي 003737  .47

 09/04/2013 منتظر كاظم مجذب  000914  .48

 29/01/2013 محمود جواد كاظم سلمان  000739  .49

 10/06/2013 عامر عبد الرزاق مهدي رجب  001052  .50

 13/05/2014 عمار مجٌد جلوب علً  001723  .51

 13/01/2015 سهٌله عبداالمٌر حمزه عباس  002380  .52

 26/01/2015 خالد حاتم حسن  محمد 002450  .53

54.  003693 
عصام حٌاوي دروٌش دخٌل 

 الخفاجً 
23/02/2016 

 19/05/2014 منال مهدي صالح  001750  .55

 05/06/2012 عبد الزهرة كاظم موسى سعٌد 000010  .56

 10/06/2012 عالء عبد الستار حسٌن حبٌب  000068  .57

 17/01/2013 فاضل محمود موسى ابراهٌم  000706  .58

 13/08/2014 طه رمضان محمود حٌدر 001959  .59

 12/08/2015 احمد جعفر علً اصغر قاسم 003268  .60

 12/02/2015 سعد مهدي صالح طه  002548  .61

 19/05/2014 انتصار هالل علٌوي جري  001758  .62

 11/04/2016 هشام جبار مزعل علً  003912  .63

 26/09/2012 علٌاء كاظم هاشم جاسم  000595  .64

 07/07/2013 ان طراد جاسم محمد اسمه 001129  .65

66.  001921 
نصٌره رشاد حاتم مجٌد 

 القصٌد 
24/06/2014 

 25/02/2015 محمد ناصر تاٌه كرم  002615  .67

 17/08/2015 عالء عباس حسن جبر 003284  .68

 24/02/2016 احمد كاظم عٌدان غالً  003721  .69

 20/05/2014 عامر هامل حاتم كعٌد  001807  .70

 04/02/2013 دي محمدقاسم هدٌل مه 000765  .71

وللشقق ( A2)قائمة بامساء املسجلني للمجمع 

( مرت مربع140)وملساحة ( 1)بالرقم 

وللشقق ( A1)لني للمجمع املسج بأمساءقائمة 

مرت مربع  (100)وملساحة ( 8)املرقمة 

يف  9/6/2016موعد استالم الباجات يوم اخلميس 

موقع بسماية 



 تاريخ العقد االسم رقم العقد ت

 28/04/2013 احمد جاسم كباشً 000937  .72

 06/11/2014 رفاه عباس برهان سلطان  002142  .73

 27/08/2015 مخلد جاسم محمد عٌسى  003322  .74

75.  003345 
واصف عبد الهادي شلش 

 حسٌن
02/09/2015 

 10/09/2015 علً صباح كرٌم جاسم 003374  .76

 17/07/2012 امل محسن عزٌز جٌاد 000372  .77

 04/01/2016 صباح منصور كباش خلف 003598  .78

 19/05/2014 افراح سهٌل عبود علً  001782  .79

80.  000339 
صباح عبدالجبار احمدهللا 

 وٌردي 
11/07/2012 

 18/07/2012 خالد ولٌد طه ٌونس  000388  .81

 22/04/2014 ظافر عبد بنوان  001666  .82

 28/09/2014 عامر خزعل هادي ٌحٌى  002066  .83

 19/05/2015 ماهر اٌاد محمد زكً حسون  002983  .84

 11/06/2015 امٌن جواد عبد حسن 003062  .85

 13/04/2016 هاشمٌه صانت رسن  003922  .86

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


