
 12 از 1 ی صفحه

 

 به نام خدا
 درخواست دانشجویان برای اخذ درس نتایج بررسی

 به صورت میهمان از مرکز آموزش الکترونیکی
 972سال در نیم

 

 
 توضیح : 

 فهرست نهایی اسامی دانشجویان برای ثبت و فعال شدن میز کارشان در تارنمای مرکز آموزش الکترونیکی ارسال شده است. 

 خواهد رسید. ، مراتب از همین طریق به اطالع دانشجویان فعال شدن میز کاربعد از 

   1397/  12/  14مدیریت امور آموزشی پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث 

 

 )فهرست بر اساس نام خانوادگی مرتب شده است.(

 علت رد نتیجه درخواست نام درس مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجویی ردیف

   قبول دانش های قرآنی و حدیثی هندسه کارشناسی ابراهیمی معصومه 9611221120  1

آسمانیبا ادیان بزرگ و کتب  آشنایی کارشناسی ابراهیمی معصومه 9611221120  2    قبول 

   قبول (4زبان تخصصی ) کارشناسی ابری زهرا 9511229153  3

   قبول (8فقه ) کارشناسی ابری زهرا 9511229153  4

   قبول (1ورزش ) کارشناسی ابری زهرا 9511229153  5

   قبول (3کالم ) کارشناسی ازاد نرگس 9511229136  6

   قبول (2قرآن )ترجمۀ  کارشناسی اسفندیار زهرا 9411228419  7

   قبول متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی کارشناسی اسماعیلی نژاد مریم سادات 9611221208  8

   قبول (1ورزش ) کارشناسی اصالنی فاطمه 9621221113  9



 12 از 2 ی صفحه

 

 علت رد نتیجه درخواست نام درس مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجویی ردیف

   قبول شناخت نهج البالغه کارشناسی اکبری نرگس 9511229231  10

   قبول (1تفسیر موضوعی قرآن ) کارشناسی اکبری نرگس 9511229231  11

   قبول کاربردی با تکیه بر سند شناسی رجال کارشناسی اکبری نرگس 9511229231  12

4الحدیث  فقه کارشناسی اکبری نرگس 9511229231  13    قبول 

   قبول روشهای تفسیری ارشد اکبری زهرا سادات 9711232316  14

   قبول (2علوم قرآنی ) ارشد اکبری زهرا سادات 9711232316  15

 انتخاب از دو رشته رد (3) صرف عربی کارشناسی اکبری زهرا سادات 9711232316  16

   قبول آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات کارشناسی باقری فایزه 9511229155  17

   قبول دانش خانواده و جمعیت کارشناسی باقری فایزه 9511229155  18

   قبول (1ورزش ) کارشناسی باقری طرنجی سارا 9621221115  19

   قبول (1کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ) کارشناسی بصیری سمیه 9511229173  20

 نمره دارد رد فارسی  کارشناسی بکتاش فاطمه 9411228535  21

   قبول (1ورزش ) کارشناسی بکتاش فاطمه 9411228535  22

   قبول (2) نحو عربی کارشناسی بکتاش فاطمه 9411228535  23

   قبول (3) صرف عربی کارشناسی بکتاش فاطمه 9411228535  24

   قبول (2مبانی فهم حدیث ) ارشد بلوچ خسروی هایده 9511231154  25

   قبول قرائت و درک متون تفسیری کارشناسی بیژنی الهام 9411228401  26

   قبول مستشرقان و حدیث کارشناسی بیژنی الهام 9411228401  27

   قبول اختالف حدیث کارشناسی بیژنی الهام 9411228401  28

   قبول دانش خانواده و جمعیت کارشناسی پاک نهاد فرنوش 9411228517  29

   قبول وضع حدیث نقد و کارشناسی چهارپاشلو نسیم 9411228407  30



 12 از 3 ی صفحه

 

 علت رد نتیجه درخواست نام درس مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجویی ردیف

   قبول درک متون معاصر عربی قرائت و کارشناسی چهارپاشلو نسیم 9411228407  31

   قبول (1) ورزش کارشناسی چهرقانی زهرا 9511229125  32

   قبول (2ترجمۀ قرآن ) کارشناسی حبیبی فاطمه 9311225616  33

   قبول شناسی بیان قرآنسبک کارشناسی حبیبی فاطمه 9311225616  34

   قبول آشنایی با ادیان توحیدی کارشناسی حبیبی فاطمه 9311225616  35

   قبول حقوق کار کارشناسی حبیبی زینب 9611221203  36

 حذف شد رد (2صرف کاربردی ) کارشناسی حبیب زاده شیوا 9511229135  37

   قبول (1) تخصصی زبان کارشناسی حبیب زاده شیوا 9511229135  38

   قبول (1) ورزش کارشناسی حبیب زاده شیوا 9511229135  39

   قبول زبان انگلیسی کارشناسی حسنی آذر 9621221120  40

   قبول (1ورزش ) کارشناسی حسین فشمی مهال 9411228518  41

   قبول شناخت نهج البالغه کارشناسی حسینی نیره 9411228408  42

 حذف شد رد (2فقه الحدیث ) کارشناسی حسینی نیره 9411228408  43

   قبول جدید کالم کارشناسی حسینی نیره 9411228408  44

   قبول و حدیث مستشرقان کارشناسی حسینی نیره 9411228408  45

   قبول الحدیث مشکل کارشناسی حسینی نیره 9411228408  46

   قبول شناخت حدیث از دیدگاه فریقین مبانی کارشناسی حسینی نیره 9411228408  47

2قرآن تفسیر کارشناسی حسینی نیره 9411228408  48    قبول 

   قبول (1ورزش ) کارشناسی حسینی زینب سادات 9411228563  49

   قبول (4زبان تخصصی ) کارشناسی حسینی زینب سادات 9411228563  50

   قبول (8فقه ) کارشناسی حسینی زینب سادات 9411228563  51



 12 از 4 ی صفحه

 

 علت رد نتیجه درخواست نام درس مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجویی ردیف

 بیش از سقف مجاز رد تعلیم و تربیت اسالمی کارشناسی حسینی الهام 9621221121  52

 بیش از سقف مجاز رد ادبیات فارسی کارشناسی حسینی الهام 9621221121  53

   قبول حقوق کار کارشناسی حسینی قلعه جوقی فاطمه 9411228434  54

   قبول (3) مدنی حقوق کارشناسی حسینی قلعه جوقی فاطمه 9411228434  55

   قبول روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث کارشناسی حیدرزاده زینب 9611221135  56

 رشتهانتخاب از دو  رد (1) ورزش کارشناسی خسروی زهرا 9411228467  57

   قبول (3) صرف عربی کارشناسی خسروی زهرا 9411228467  58

   قبول 7فقه کارشناسی خلفی ریحانه 9411228488  59

   قبول 1ورزش کارشناسی خلفی ریحانه 9411228488  60

   قبول (2) نحو عربی کارشناسی دستان فریبا 9411228428  61

   قبول (3) صرف عربی کارشناسی دستان فریبا 9411228428  62

   قبول (1) تخصصی زبان کارشناسی دهقانی مونا 9611221205  63

   قبول (1) ورزش کارشناسی رادقصاب محله فاطمه 9511229174  64

   قبول (1ورزش ) کارشناسی ربیعی مهدیه 9511229130  65

   قبول (4زبان تخصصی ) کارشناسی ربیعی مهدیه 9511229130  66

   قبول (8فقه ) کارشناسی ربیعی مهدیه 9511229130  67

   قبول آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی کارشناسی رفیعی فاطمه 9611221127  68

   قبول دانش خانواده و جمعیت کارشناسی رفیعی فاطمه 9611221127  69

   قبول خانواده و جمعیت دانش کارشناسی روستایی مهسا 9611221162  70

   قبول شناسی تفاسیر قرآنمآخذ  کارشناسی زرگران ریحانه 9511229182  71

 حذف شد رد (4اصول فقه ) کارشناسی زمانی فاطمه 9321221152  72



 12 از 5 ی صفحه

 

 علت رد نتیجه درخواست نام درس مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجویی ردیف

   قبول (1ورزش ) کارشناسی زمانی فاطمه 9321221152  73

 حذف شد رد (3حقوق مدنی ) کارشناسی زمانی فاطمه 9321221152  74

   قبول الملل عمومی حقوق بین کارشناسی زمانی فاطمه 9321221152  75

   قبول دادرسی مدنی آئین کارشناسی زمانی فاطمه 9321221152  76

   قبول (2تفسیر موضوعی ) کارشناسی زندخانه شهری محبوبه 9311227356  77

   قبول روش تحقیق کارشناسی زندخانه شهری محبوبه 9311227356  78

شناسیسبک کارشناسی زندخانه شهری محبوبه 9311227356  79    قبول بیان قرآن 

   قبول (1ادبیات عرب ) کارشناسی زینتی فاطمه زهرا 9711223266  80

 بیش از سقف مجاز رد فقه و فقها تاریخ کارشناسی زینتی فاطمه زهرا 9711223266  81

   قبول (4تفسیر موضوعی ) کارشناسی ساالرعارفی عاطفه 9411228474  82

   قبول فقه الحدیث کارشناسی ساالرعارفی عاطفه 9411228474  83

   قبول (2مبانی فهم حدیث ) ارشد سرخیل زهرا 9611231180  84

   قبول (2نحو کاربردی ) کارشناسی سعیدی مریم 9611221117  85

   قبول دانش خانواده و جمعیت کارشناسی سعیدی مریم 9611221117  86

   قبول شناخت نهج البالغه کارشناسی سعیدی مریم 9611221117  87

 بیش از سقف مجاز رد اخالق کارشناسی سمنانی مرضیه 9411228463  88

 بیش از سقف مجاز رد قرآن و خاورشناسان کارشناسی سمنانی مرضیه 9411228463  89

 بیش از سقف مجاز رد (1) ورزش کارشناسی سمنانی مرضیه 9411228463  90

   قبول (2ترجمۀ قرآن ) کارشناسی سهیلی زاد نفیسه 9411228496  91

   قبول (1کالم و عقاید ) کارشناسی زادسهیلی  نفیسه 9411228496  92

   قبول ادبیات فارسی کارشناسی سید موسوی سقزچی معصومه 9621221128  93



 12 از 6 ی صفحه

 

 علت رد نتیجه درخواست نام درس مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجویی ردیف

   قبول آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات کارشناسی شاعری رفعت 9511229213  94

   قبول (1) ورزش کارشناسی شاهمیری سیده هدیه 9511229134  95

   قبول آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی کارشناسی شاهی الناز 9611221197  96

   قبول دانش خانواده و جمعیت کارشناسی شبرکوندمقدم فاطمه 9311225578  97

 بیش از سقف مجاز رد تعلیم و تربیت اسالمی کارشناسی شریفی فائزه 9621221129  98

 سقف مجازبیش از  رد (1تفسیر قرآن ) کارشناسی شریفی فائزه 9621221129  99

 بیش از سقف مجاز رد ادبیات فارسی کارشناسی شریفی فائزه 9621221129  100

 بیش از سقف مجاز رد ادبیات فارسی کارشناسی شریفی مهنوش 9621221130  101

 بیش از سقف مجاز رد (1تفسیر قرآن ) کارشناسی شریفی مهنوش 9621221130  102

 بیش از سقف مجاز رد اسالمی تعلیم و تربیت کارشناسی شریفی مهنوش 9621221130  103

   قبول تاریخ تحلیلی اسالم کارشناسی شهبازی نسرین 9511229175  104

 بیش از سقف مجاز رد (1ورزش ) کارشناسی شیخ االسالم نوری سیده زینب 9511229140  105

   قبول روش تحقیق کارشناسی صادقی سید محمد  9611131114  106

 بیش از سقف مجاز رد (1تفسیر قرآن ) کارشناسی صادقی فاطمه 9611221181  107

 بیش از سقف مجاز رد (1حقوق مدنی ) کارشناسی صادقی فاطمه 9611221181  108

 بیش از سقف مجاز رد (1ورزش ) کارشناسی صادقی فاطمه 9611221181  109

1قرآنی  علوم کارشناسی صدقی مهسا 9711223081  110    قبول  

   قبول (1)ورزش  کارشناسی صفایی رعنا 9511229147  111

   قبول ( )اعجاز، تحریف ناپذیری(2علوم قرآنی ) کارشناسی صفائی زاده الهام 9611221124  112

   قبول دانش خانواده و جمعیت کارشناسی صفائی زاده الهام 9611221124  113

   قبول مفردات قرآن کارشناسی صفائی زاده الهام 9611221124  114



 12 از 7 ی صفحه

 

 علت رد نتیجه درخواست نام درس مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجویی ردیف

   قبول (1) ورزش کارشناسی صفری فاطمه 9511229124  115

116  1.19612E+11 مهمان حضوری هستند رد دانش حدیث ارشد طالع علمداری جاوید 

   قبول  های حدیثها و مکتبحوزه ارشد طاهر خانی فاطمه 9611231137  117

   قبول دانش حدیث ارشد طاهر خانی فاطمه 9611231137  118

   قبول (2مبانی فهم حدیث ) ارشد طاهرخانی فاطمه 9611231137  119

   قبول 7فقه کارشناسی طباطبایی فر فاطمه سادات 9421228563  120

   قبول دانش خانواده و جمعیت کارشناسی طباطبایی فر فاطمه سادات 9421228563  121

   قبول (1) ورزش کارشناسی عابدعلی مینا 9511229123  122

...( ( )مکی و مدنی3قرآنی ) علوم کارشناسی عابدی تورانی لیال 9511229227  123    قبول 

   قبول (7فقه ) کارشناسی عبادی نگین 9411228441  124

   قبول الملل عمومی حقوق بین کارشناسی عبادی نگین 9411228441  125

   قبول (1تفسیر قرآن ) کارشناسی عباسی صالحه 9511229145  126

   قبول (3صرف عربی ) کارشناسی عبدالمنافیان منیژه 9411228553  127

   قبول ادبیات فارسی کارشناسی عالمه رباب 9621221137  128

   قبول تعلیم و تربیت اسالمی کارشناسی عالمه رباب 9621221137  129

   قبول مفردات قرآن کارشناسی علی لو حانیه 9411228560  130

   قبول تاریخ تفسیر کارشناسی علی لو حانیه 9411228560  131

   قبول فهم حدیث مبانی کارشناسی فتح الهی کوثر 9411228464  132

   قبول فقه الحدیث کارشناسی قاسمی طاهره 9321221142  133

   قبول قرآن و خاورشناسان کارشناسی قاسمی طاهره 9321221142  134

   قبول فهم حدیث مبانی کارشناسی قاسمی طاهره 9321221142  135



 12 از 8 ی صفحه

 

 علت رد نتیجه درخواست نام درس مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجویی ردیف

   قبول شناسی نهج البالغهقرائت متن و واژه ارشد قاسمی نژاد محمد 9611131118  136

 انتخاب از دو رشته رد تاریخ تفسیر ارشد قاسمی نژاد محمد 9611131118  137

   قبول 2مبانی فهم حدیث ارشد قدسی مهدی 9611131117  138

 حضوری انتخاب شده است رد اسالمی انقالب کارشناسی کاظم نژاد فاطمه 9411228557  139

   قبول آسمانی آشنایی با ادیان بزرگ و کتب کارشناسی کریم قاسمی زهرا 9611221116  140

   قبول دانش خانواده و جمعیت کارشناسی کریم قاسمی زهرا 9611221116  141

   قبول (1تفسیر ترتیبی قرآن ) کارشناسی کریم قاسمی زهرا 9611221116  142

   قبول 1تفسیر موضوعی قرآن  کارشناسی کریم قاسمی زهرا 9611221116  143

   قبول قرآن و سنت رابطه کارشناسی کریم قاسمی زهرا 9611221116  144

   قبول روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث کارشناسی کریم قاسمی زهرا 9611221116  145

   قبول  های حدیثها و مکتبحوزه ارشد کریمی جعفری منصوره 9611232317  146

فاطمه  9411231134  147

 السادات

 سنوات ندارند رد  علم و معرفت در قرآن و حدیث ارشد کالنتر معتمدی

   قبول دانش خانواده و جمعیت کارشناسی کوثرنیا کوثر 9621221142  148

   قبول ادبیات فارسی کارشناسی کوثرنیا کوثر 9621221142  149

   قبول (1کالم و عقاید ) کارشناسی کیائی الهام 9411228540  150

   قبول (3کالم و عقاید ) کارشناسی کیائی الهام 9411228540  151

 بیش از سقف مجاز رد (1تفسیر قرآن ) کارشناسی محمدیگل  الهام 9311225544  152

 بیش از سقف مجاز رد (4زبان تخصصی ) کارشناسی گل محمدی الهام 9311225544  153

 بیش از سقف مجاز رد (3کالم ) کارشناسی گل محمدی الهام 9311225544  154

 بیش از سقف مجاز رد (7فقه ) کارشناسی گل محمدی الهام 9311225544  155



 12 از 9 ی صفحه

 

 علت رد نتیجه درخواست نام درس مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجویی ردیف

 بیش از سقف مجاز رد (1) تخصصی زبان کارشناسی گل محمدی الهام 9311225544  156

 بیش از سقف مجاز رد (1) اسالمی فلسفه کارشناسی گل محمدی الهام 9311225544  157

   قبول فقه الحدیث کارشناسی گل محمدیان تهرانی فاطمه 9411228459  158

   قبول و خاورشناسان قرآن کارشناسی گل محمدیان تهرانی فاطمه 9411228459  159

 بیش از سقف مجاز رد (2صرف کاربردی ) کارشناسی گودرزی شراره 9511229234  160

   قبول (1) تشیع تاریخ کارشناسی لبافی فاطمه 9311225566  161

   قبول (2) قرآن ترجمۀ کارشناسی لبافی فاطمه 9311225566  162

   قبول (1قرآن ) کارگاه قرائت و ترجمه کارشناسی لطیفی زهرا 9611221192  163

   قبول (1ورزش ) کارشناسی متولی الهه 9511229158  164

   قبول تعلیم و تربیت اسالمی کارشناسی محبی مریم 9621221143  165

   قبول ادبیات فارسی کارشناسی محبی مریم 9621221143  166

   قبول ادبیات فارسی کارشناسی محرابی هما 9621221144  167

   قبول تعلیم و تربیت اسالمی کارشناسی محرابی هما 9621221144  168

   قبول (1) ورزش کارشناسی محرابی هما 9621221144  169

   قبول دانش خانواده و جمعیت کارشناسی محمد قلی زاد زینب 9621221151  170

   قبول ادبیات فارسی کارشناسی محمد قلی زاد زینب 9621221151  171

   قبول های تبلیغ در قرآن و سنتروش مبانی و کارشناسی محمدی ریحانه 9411228469  172

   قبول آشنایی با ادیان توحیدی کارشناسی محمدی ریحانه 9411228469  173

   قبول (3فقه الحدیث ) کارشناسی محمدی ریحانه 9411228469  174

   قبول دانش خانواده و جمعیت کارشناسی محمدی سمیه 9711223259  175

 بیش از سقف مجاز رد فقه و فقها تاریخ کارشناسی محمدی سمیه 9711223259  176



 12 از 10 ی صفحه

 

 علت رد نتیجه درخواست نام درس مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجویی ردیف

   قبول فارسی کارشناسی محمدی اسد مرضیه 9411228538  177

   قبول (3) صرف عربی کارشناسی محمدی اسد مرضیه 9411228538  178

   قبول دانش خانواده و جمعیت کارشناسی مرادعلی فاطمه 9511229219  179

   قبول (1قرائت و ترجمه قرآن )کارگاه  کارشناسی مرادعلی فاطمه 9511229219  180

   قبول متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی کارشناسی مرادعلی فاطمه 9511229219  181

   قبول آشنایی با فرق اسالمی کارشناسی مطلبی عطیه سادات 9311225659  182

   قبول فریقینمبانی شناخت حدیث از دیدگاه  کارشناسی مطلبی عطیه سادات 9311225659  183

   قبول (5کالم و عقاید ) کارشناسی مطلبی عطیه سادات 9311225659  184

   قبول روش تحقیق کارشناسی مطلبی عطیه سادات 9311225659  185

   قبول (1تفسیر ترتیبی قرآن ) کارشناسی معتمد لیال 9511229194  186

   قبول (2تفسیر موضوعی قرآن ) کارشناسی معتمد لیال 9511229194  187

   قبول مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین کارشناسی معتمد لیال 9511229194  188

 مغایرت اطالعات رد (2ترجمۀ قرآن ) کارشناسی مقدم نجمه سادات 9411228541  189

 مغایرت اطالعات رد روش تحقیق کارشناسی مقدم نجمه سادات 9411228541  190

   قبول (1)منطق  کارشناسی منگلی میدوک نجمه 9411228513  191

   قبول ادبیات فارسی کارشناسی منگلی میدوک نجمه 9411228513  192

   قبول آشنایی با ادیان توحیدی کارشناسی موسوی فاطمه سادات 9411228550  193

   قبول آشنایی با علوم قرآنی کارشناسی موسوی فاطمه سادات 9411228550  194

   قبول خانواده و جمعیت دانش کارشناسی موسوی فرد سیده زینب 9611221128  195

نورالهدی  9411228431  196

 سادات

   قبول آشنایی با ادیان توحیدی کارشناسی موسوی ماهر



 12 از 11 ی صفحه

 

 علت رد نتیجه درخواست نام درس مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجویی ردیف

   قبول دانش خانواده و جمعیت کارشناسی مومنی انجارکی محدثه 9711223165  197

   قبول آیین نگارش متون علمی کارشناسی مومنی انجارکی محدثه 9711223165  198

   قبول آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی کارشناسی مومنی انجارکی محدثه 9711223165  199

   قبول مآخذ شناسی تفاسیر قرآن کارشناسی مومنی انجارکی محدثه 9711223165  200

   قبول ( )اعجاز، تحریف ناپذیری(2علوم قرآنی ) کارشناسی مومنی انجارکی محدثه 9711223165  201

   قبول آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات کارشناسی انجارکیمومنی  محدثه 9711223165  202

 بیش از سقف مجاز رد دانش خانواده و جمعیت کارشناسی میرگلوی بیات زهرا 9611222214  203

   قبول ( ) وحی ، نزول (1علوم قرآنی ) کارشناسی میرگلوی بیات زهرا 9611222214  204

   قبول دانش خانواده و جمعیت کارشناسی نجاتی نرگس 9511229235  205

   قبول (1ورزش ) کارشناسی نصراوی زهرا 9411228500  206

 بیش از سقف مجاز رد آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی کارشناسی نظرآهاری زهرا 9711223083  207

   قبول آیین نگارش متون علمی کارشناسی نظرآهاری زهرا 9711223083  208

   قبول (1کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ) کارشناسی نظرآهاری زهرا 9711223083  209

   قبول آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات کارشناسی نعلبران فایزه 9511229177  210

 بیش از سقف مجاز رد دانش خانواده و جمعیت کارشناسی نعلبران فایزه 9511229177  211

   قبول (1) ورزش کارشناسی نعمتی میترا 9411228454  212

   قبول روش تحقیق کارشناسی نیازلو سمیه 9411228492  213

 بیش از سقف مجاز رد (2ترجمۀ قرآن ) کارشناسی نیکبخت مالواجردی معصومه 9411228541  214

 بیش از سقف مجاز رد آشنایی با ادیان توحیدی کارشناسی نیکبخت مالواجردی معصومه 9411228541  215

 بیش از سقف مجاز رد (2زبان تخصصی ) کارشناسی مالواجردینیکبخت  معصومه 9411228541  216

   قبول آیین دادرسی کیفری کارشناسی ولی زاده الناز 9611222212  217



 12 از 12 ی صفحه

 

 علت رد نتیجه درخواست نام درس مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجویی ردیف

   قبول (3کالم ) کارشناسی ولی زاده الناز 9611222212  218

   قبول (1ورزش ) کارشناسی ولی زاده الناز 9611222212  219

   قبول (4) نحو عربی کارشناسی یعقوبی ملیحه 9411228533  220

   قبول (1ورزش ) کارشناسی یهری فاطمه 9321221231  221

   قبول (2زبان تخصصی ) کارشناسی یهری فاطمه 9321221231  222

   قبول (2اصول فقه ) کارشناسی یهری فاطمه 9321221231  223

 


