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سالم( لاو عترت )علیهموره مسابقات قرآن و پنجمین د سيمرحله دانشگاهي برگزیدگان  اسامي

 1399-1398سال تحصیلي  -دانشگاه تهران دانشجویان

 

 شماره دانشجویي  رتبه رشته نام و نام خانوادگي ردیف
  820494008 اول احکام مریم عاشق معال 1

  431997002 دوم احکام سمیه جعفری باقی آبادی 2

  951401428 سوم احکام محمد علوی مقدمسید 3

  610196100 اول آشنایی با احادیث زهرا رحیمی 4

  210397025 اول پرسمان معارفی محمدصادق فراهانی 5

 450494004 اول ترجمه و تفسیر آزاده سادات مقدم نیا 6

 420697049 دوم ترجمه و تفسیر فاطمه پورشعبانعلی 7

  430296031 سوم ترجمه و تفسیر امین قنبری 8

  420696017 اول جزء برادران 10حفظ  علی بحرانی پور 9

  810197220 دوم جزء برادران 10حفظ  محمد حسنی 10

  510597033 اول جزء خواهران 10حفظ  فاطمه حبیبی بینا 11

 470198001 اول جزء برادران 20حفظ  مهدی جامعی 12

  810198400 دوم جزء برادران 20حفظ  رضا رضازاده 13

  420593005 اول جزء خواهران 5حفظ  الهام معزی 14

  220397259 اول حفظ کل خواهران عارفه زهرا اکبری 15

  810498088 اول دیدگاه و سیره معصومین نسرین زمردی 16

  712598048 دوم دیدگاه و سیره معصومین ولی اهلل مهدوی زفرقندی 17

  470293007 سوم دیدگاه و سیره معصومین هدی فردمقدم 18

  810998033 چهارم دیدگاه و سیره معصومین زادهزهرا زینل 19

  450497072 پنجم دیدگاه و سیره معصومین مهناز شاطرپور طاهرگورابی 20

  610493026 اول زندگیسبک  اسماء معین الدینی 21

  210195096 اول البالغهنهج سیدمحمدرضا دادگستر 22

 410897058 اول اذان محمد مهدی کریمی 23

 420697072 دوم اذان محمد حسینی پورسید 24

 420695099 سوم اذان محمد جواد نوروزی 25

 420697072 اول برادران تحقیق محمد حسینی پورسید 26

 810697152 دوم برادران تحقیق محمد صدفی 27

 810297171 سوم برادران تحقیق حسین گلچینمحمد 28

 810298162 چهارم برادران تحقیق مهدی فخر فاطمیسید 29

 430298123 پنجم برادران تحقیق حمید عزیزی 30

  420593005 اول تحقیق خواهران الهام معزی 31

  410898064 دوم تحقیق خواهران نیازهرا ایزدی  32

  810993003 اول خواهرانترتیل  فهیمه تنهایی 33

  1396981 دوم خواهرانترتیل  ندا رسولی 34
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 شماره دانشجویي  رتبه رشته نام و نام خانوادگي ردیف
  420697047 سوم خواهران ترتیل نرگس بهشتی پور 35

  220397021 چهارم خواهرانترتیل  نفیسه زارعی 36

  431997002 پنجم خواهرانترتیل  سمیه جعفری باقی آبادی 37

 510398032 اول ترتیل برادران محمد فتاحی 38

 910298051 دوم ترتیل برادران محمدحسین آهنگری 39

 420696110 سوم ترتیل برادران محمدرضا واعظی 40

 410297152 چهارم ترتیل برادران ابوالفضل حسن پور 41

 430897024 پنجم ترتیل برادران مرتضی مطلق 42

 210398021 اول مناجات برادران وحید توسلی 43

 730595067 دوم مناجات برادران احسان واشقانی فراهانی 44

   420593005 اول مناجات خواهران الهام معزی 45

  610297136 اول داستان -ادبی درسا جمالی 46

 410998027 دوم داستان -ادبی فاطمه محمدی نسب 47

 820296068 اول شعر -ادبی امین قدسی 48

  450195044 دوم شعر -ادبی شیما داوده 49

  750397009 دوم افزار و اپلیکیشنفناوری تولید نرم علی اکبر استادیان 50

  22019806 اول نافزار و اپلیکیشتولید نرم -فناوری مهیار طباطبایی 51

  610196100 اول پوستر -هنری زهرا رحیمی 52

  81020309 اول تذهیب -هنری مهسا اوشانی 53

 


