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مقبول202086.37تاريخ وعلوم سياسيةذكرمحمد ناصر محمد نعمان12119883

مقبول202088.50تاريخ وعلوم سياسيةذكرمجاهد فؤاد مجاهد مقبل22114925

مقبول202093.00تاريخ وعلوم سياسيةذكراحمد علي محمد احمد وحيد32110882

مقبول201688.50تاريخ وعلوم سياسيةذكراحمد مرشد عبده سعيد42111929

مقبول202098.75تاريخ وعلوم سياسيةأنثىحنان عبدهللا قائد مرشد نصر52115531

مقبول201976.25تاريخ وعلوم سياسيةأنثىسهام عبدالواسع عبدالقادر سعيد62117297

مقبول201794.00تاريخ وعلوم سياسيةذكرمحمد يوسف حزام غالب72117721

مقبول201984.50تاريخ وعلوم سياسيةذكراحمد حمود عبده علي82107707

مقبول201889.18تاريخ وعلوم سياسيةذكراسعد بكيل قاسم محمد92119033

مقبول201678.38تاريخ وعلوم سياسيةذكراسكندر عبدالسالم عبدالرحمن حمود102111542

مقبول201688.38تاريخ وعلوم سياسيةذكرامجد سعيد اسماعيل حسن محمد112119335

مقبول202067.38تاريخ وعلوم سياسيةذكرحبيب عبدالغني محمد علي122105065

مقبول202072.75تاريخ وعلوم سياسيةأنثىمالك عادل عبدالعزيز احمد المقطري132106026

مقبول202077.00تاريخ وعلوم سياسيةذكرمهيب رائد مهيوب علي142110296

مقبول201980.25تاريخ وعلوم سياسيةذكراحمد عبدهللا عبدالغني سلطان152102419

مقبول202074.13تاريخ وعلوم سياسيةذكرشعيب عبدالرحمن قائد محمد162111324

مقبول201874.25تاريخ وعلوم سياسيةذكرمحمد سعيد محمد قائد172110355

مقبول201980.13تاريخ وعلوم سياسيةذكريوسف علي احمد عبده182117793

مقبول201687.25تاريخ وعلوم سياسيةذكريوسف محمد حميد قائد192117600

مقبول201680.75تاريخ وعلوم سياسيةذكريوسف محمد سعيد غالب202119842

مقبول201780.75تاريخ وعلوم سياسيةذكرانس ماجد علي احمد212107980

مقبول201878.75تاريخ وعلوم سياسيةذكرحسام عبدالواحد احمد احمد222119998

مقبول202094.13تاريخ وعلوم سياسيةذكرحسام محمد مهيوب سيف232105289

مقبول201983.88تاريخ وعلوم سياسيةذكرعزالدين احمد مقبل عبده242104913

مقبول202083.88تاريخ وعلوم سياسيةذكرعمر عبدالعزيز علي قاسم252120296

مقبول201682.50تاريخ وعلوم سياسيةذكرمحمود كامل عبده فرحان262119891

مقبول201777.13تاريخ وعلوم سياسيةذكرمهيب هاشم قائد حميد272105108

مقبول202076.25تاريخ وعلوم سياسيةذكرابراهيم خالد محمد علي282105457

مقبول201691.38تاريخ وعلوم سياسيةذكررفيق انور ماجد محمد292116864

مقبول202072.25تاريخ وعلوم سياسيةذكرعبدهللا منصور نعمان معمر302103371
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مقبول201783.13تاريخ وعلوم سياسيةذكرعمرو محمد عبدالرب علي312117158

مقبول201869.50تاريخ وعلوم سياسيةذكرمازن عبدالغني غالب عبده322114519

مقبول201786.38تاريخ وعلوم سياسيةذكرمحمد عمر سيف محمد332120125

مقبول202079.50تاريخ وعلوم سياسيةذكرمحمد يحيى ناصر الجرادي342105225

مقبول202066.25تاريخ وعلوم سياسيةذكرمصطفى عبده نعمان احمد352112362

مقبول201880.25تاريخ وعلوم سياسيةذكروهيب ثابت علي قائد362120275

مقبول201787.50تاريخ وعلوم سياسيةذكروهيب محمد عبدالكريم محمد السبئي372117464

مقبول201873.38تاريخ وعلوم سياسيةذكرحبيب عبدالجبار عبدالقوي الحاج الشدادي382104841

مقبول202089.50تاريخ وعلوم سياسيةذكرعبدالباسط محمد عبدالقوي عبدالعزيز392105146

مقبول202074.38تاريخ وعلوم سياسيةذكرمنذر عبده سيف فرحان402109188

مقبول201976.13تاريخ وعلوم سياسيةذكرمحمد سمير سعيد احمد الناشري412109403

مقبول202068.13تاريخ وعلوم سياسيةذكرهالة بجاش محمد احمد422104662
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