موعد استالم الباجات يوم األحد  2016/6/12يف موقع
بسماية

قائمة بأمساء املسجلني للمجمع ( )A1وللشقق
املرقمة ( )9وملساحة ( )120مرت مربع
ت

رقم العقد

االسم

تاريخ العقد

ت

رقم العقد

االسم

تاريخ العقد

.1

000661

هاشم كاظم جواد الحلً

20/12/2012

.2

000150

ولٌد اسماعٌل ولً ٌوسف

19/06/2012

.33

000587

اعتدال محمد حسٌن عبداالمٌر
الطحان

24/09/2012

.3

000161

ساجدة سعٌد رشٌد مزعل

20/06/2012

.34

000076

جبرٌة احمد علً وهٌب

.4

000337

عامر عٌسى موسى طهماز

11/07/2012

.5

000354

زٌنب عبد الرضا ثوٌنً فندي

.35

000091

13/07/2012

.6

001258

علً مهدي محمد

12/09/2013

.36

000968

.7

001350

منذر عبد فهد غضبان العبد
العالً

08/12/2013

.8

001149

هاشمٌة نور محسن جواد

10/07/2013

.9

001710

كامل نادر خضر بك

12/05/2014

.10

 001713فاطمة عبد الرحٌم كشٌش جبر 12/05/2014

.11

000392

.12

000416

.13

000433

سٌف عبد الوهاب عبد هللا
مروج عبدالرزاق عبدالرسول
سعٌد
صباح عبدالواحد عبدالرضا
علً

18/07/2012
23/07/2012
25/07/2012

.37

001319

محمد مدحت حسن محمود

.38

000893

حسٌن هٌثم عبد مراح

13/03/2013

.39

001552

احمد طارق عطا

18/03/2014

.40

001575

.41

000093

11/06/2012

.42

000107

.43

000272

علً محمد احمد حامد

02/07/2012

.44

002809

ولٌد خالد شرٌف محمد

13/04/2015

.45

001211

باسم محمد محمود احمد

20/08/2013

.46

000788

احمد حذٌفه عباس

10/02/2013

001068

شكر حمود فٌاض كعود

17/06/2013

فاطمه جبر كاظم الكعبً

05/02/2013

.14
.15

000588

اسراء كاظم محمد جاسم

24/09/2012

.16

000949

نازك عبد االمٌر مٌناس
ٌوسف

05/05/2013

.47

.17

001298

ٌاسر حامد جاسم محمد

12/10/2013

.48

000768

.18

000864

عبد المنعم ناجً حسن

11/03/2013

.49

001911

.19

001479

.50

001953

.51

003928

.20

001490

عالء عبد الواحد عبد المحسن 18/06/2014
رلى عزٌز صالح جواد

10/08/2014

صاحب عبدالمهدي محمد علً 14/04/2016

.52

001079

فضٌله عبد الرسول جواد

19/06/2013

.53

002223

اسماء نوري جواد غالم

01/12/2014

.54

000813

ضحى عبدالقادر طاهر

13/02/2013

.55

001228

لمٌاء ظاهر محسن

27/08/2013

.56

000797

ادم محسن ٌالس حمٌدات

11/02/2013

.57

000668

محمد فاضل عباس حسن
البٌاتً

07/01/2013

.58

000800

سهٌله علً عبدحسن

12/02/2013

.59

001970

محمد علً فرحان شاوي

18/08/2014

.60

002006

زٌنب احمد لفته عباس
الحسنً

04/09/2014

.61

003793

حسٌن صالح علوان حسٌن

07/03/2016

.62

001470

مخلد عبد المنعم محمد عباس
الجنابً

10/02/2014

.63

001099

وجدان جبار شاٌع سلمان

26/06/2013

26/01/2015

.64

000710

وسن كاظم كرٌخً فرح

17/01/2013

06/03/2016

.65

001329

نمٌر قاسم خلف ساقً

12/11/2013

23/02/2014

.21

000364

نجاة عنجور شاهر

16/07/2012

.22

000643

سٌف كاظم جواد الحلً

26/11/2012

.23

001541

مٌس رٌاض راضً عبد

16/03/2014

.24

002551

سمٌرة عبداالمٌر عبدالسادة
راضً

12/02/2015

.25

001195

ٌونس محسن ٌالٌس حمدان

06/08/2013

.26

000778

صباح محمد غضبان السهر

06/02/2013

.27

001063

عدي ربٌع خلٌفه حسٌن

13/06/2013

.28

001381

رسول عباس نعمه فهد
الفٌاضً

29/12/2013

.29

001853

م ؤٌد كاظم محمود جاسم

28/05/2014

.30

001891

.31

002451

.32

003778

دعد سعد داود العبٌدي

24/03/2014

شاكر حسٌن كٌم غالً

000453

عبد المنعم خٌري محمد علً
جاسم
صبا عبدالسالم صادق عبد
علً

مصطفى عبد الجبار محمد
بداي الشرٌفً
صبٌحه عباس محمد محمود
الالمً

12/06/2012

عبدهللا سبهان عبدهللا ٌونس

محمد محمود موسى الحبٌب
البٌطري
امٌر عامر خضٌر عباس
الكروش

قصً محمد عبدالحسٌن
حمندي
رحمان عبد الزهره رحمه عبد
12/05/2013
هللا
11/06/2012

31/10/2013

31/07/2012

12/02/2014

10/06/2012

09/06/2014

ت

رقم العقد

االسم

تاريخ العقد

حسٌن عبدالمعطً عباده
الغضبان

03/02/2013

.67

000841

اسراء سامً علً العجٌلً

26/02/2013

.68

000676

محمد فاضل عبد االمٌر

000503 .105

09/01/2013

.69

001405

حٌدر سهل مسٌر كعٌد

001253 .106

صفاء محمد اسماعٌل

12/01/2014

.70

001426

مصطفى ابراهٌم عبدالرزاق
القاضً

001341 .107

مجٌد رشٌد فزع نجم

05/12/2013

21/01/2014

001145 .108

مشتاق شٌال زورة

08/07/2013

.71

002580

ظافر قاسم فاضل عبدعلً

18/02/2015

001671 .109

.72

003804

سعاد غازي حسٌن جاسم

حسٌن علً جاسم علً
السودانً

23/04/2014

08/03/2016

.73

000038

ابتسام كاظم هاشم جاسم

001689 .110

اٌوب حسن ابراهٌم حسٌن

05/05/2014

06/06/2012

.74

000032

سعٌد كاظم عودة جبر

002056 .111

اٌاد عمران جوٌرٌد نصٌف

23/09/2014

06/06/2012

.75

000053

جعفر جبوري جعفر علً

002086 .112

مدٌد محمد جابر عبد علً

10/12/2014

07/06/2012

.76

000773

كرٌم حواس علً شناوه

002114 .113

كاظم علً كاظم سلمان

22/10/2014

06/02/2013

.77

000998

شٌماء جبار كاظم علً

002131 .114

اركان محمد قاسم غالم

02/11/2014

21/05/2013

.78

000704

حٌدر جمال حنون االسدي

002149 .115

فرٌده فٌاض اكبر احمد

09/11/2014

17/01/2013

.79

001453

اقبال علً عبد كماش
المصلحً

002172 .116

رنا عباس خزعل مهدي

13/11/2014

03/02/2014

002199 .117

اٌمن كرٌم حمٌد فرج

24/11/2014

.80

001460

محمد حمٌد حاتم جالب

05/02/2014

002202 .118

.81

000269

خلٌل قربان علً عباس محب
علً

03/07/2012

002851 .119

.82

000201

ابتسام فاضل محمد حسن

24/06/2012

.83

000208

زٌنه خلٌل عبد الخالق علً

24/06/2012

.84

000237

عبد الكرٌم مطٌر هنٌدي

27/06/2012

.85

000252

صفاء حسٌن شوٌل

28/06/2012

.86

000944

حسٌن عوده حسن حمٌد

05/05/2013

.87

003883

محمد زهٌر عباده مروح

27/03/2016

.88

001151

اثٌر نائل عباس كاظم

10/07/2013

.89

001744

عالء سلمان داود مهدي
الشرع

18/05/2014

.90

001845

محمد عبدالستار رشٌد

27/05/2014

.91

000524

سٌف نزار حسن علً

28/08/2012

.92

000537

اٌة محمد جاسم حنظل

30/08/2012

.93

000550

غازي كمال سعٌد خمٌس

04/09/2012

.94

000575

عب الرضا
حسٌن كاظم د
هوٌرف

17/09/2012

.95

000715

كوثر عباس عبدخلف

21/01/2013

.96

000844

نهله نعٌم كرٌم عوٌس

10/04/2013

.97

001050

وجدان قاسم داود سلمان

09/06/2013

.98

001119

عالء سعٌد هادي شكر

02/07/2013

.99

001598

نداء مهدي عبدهللا كطامه

31/03/2014

001635 .100

قتٌبه كاظم خضٌر

13/04/2014

000312 .101

عبد الصمد محمد ملك احمد

08/07/2012

000466 .102

ازهار محمود رشٌد حسن

06/08/2012

000742 .66

االسم

تاريخ العقد

ت

رقم العقد

000483 .103

كرٌم رهٌف حسن عبد هللا

11/08/2012

000492 .104

خالد هانً جٌاد دنانة الزبٌدي

12/08/2012

فاطمة محمد عبد حسن

14/08/2012
08/09/2013

حفظً خباز عٌسى نصٌف
البٌرمانً
مرتضى مهدي ناصر
عبدالرضا

24/11/2014
20/04/2015

