
 اسامی دعوت مصاحبه دکتری رشته علوم قرآن و حدیث

 پردیس بين الملل دانشگاه فردوسی مشھد

 به ترتيب حروف الفبا

 ردیف نام نام خانوادگی شماره داوطلب

  ١ مھناز احمدی نژاد فرسنگی 53538
  ٢ بھجت اسيون 52034
  ٣ مرتضی اکبرنيا 53217
  ٤ ھومن اکبری قوچانی 52002
  ٥ ریحانه ایزدی 51561
  ٦ ابوالقاسم باقری 52920
  ٧ ميترا بخشنده فر 53106
  ٨ ماشااله بخشی 53571
  ٩ محمد بلوچی 53023
  ١٠ عبدالعلی پاکزاد 51531
  ١١ رقيه حسين پور 52682
  ١٢ مریم حسين گلزار 53804
  ١٣ حيدر علی حقوقی 52935
  ١٤ افسانه خاکشور قره جقه 51717
  ١٥ فاطمه دانایی 53417
  ١٦ زھرا دھقان پورحاجی ابادی 50825
  ١٧ مھدی دولتی 51535
  ١٨ راضيه سادات رباط سرپوشی 52044
  ١٩ حميد رحمانی 53535
  ٢٠ علی اصغر رشيدحسن ابادی 53580
  ٢١ اسماعيل رضایی 51380
  ٢٢ غالمرضا رضوی دوست 53375
  ٢٣ محمد رھنورد 51099
  ٢٤ پروانه ریاحی دھکردی 53550
  ٢٥ مریم زرخوانی 51885
  ٢٦ سيد محمد سعيد سرسرابی 53566
  ٢٧ سامره شاھدی 52723
  ٢٨ پروین شناسوند 53552
  ٢٩ حکيمه سادات شھيد حسينی 50841
  ٣٠ علی صباغيان دلوئی 53450
  ٣١ لطفعلی عبداللھی واشان 51453
  ٣٢ سرور عطاریان 53379
  ٣٣ فاطمه سادات علوی علی آبادی 50858
  ٣٤ مھدی فرستاده 51783
  ٣٥ جواد فروغی 52395
  ٣٦ ابراھيم کارگری شغل اباد 52908
  ٣٧ محمدرضا کاظمی 53172
  ٣٨ علی رضا لک زایی 53132



 ردیف نام نام خانوادگی شماره داوطلب

  ٤٠ عين اله متاجی نيموری 53454
  ٤١ رضا محمدزاده محمداباد 52994
  ٤٢ حميد محمدصادقيان 52918
  ٤٣ افسانه محمود آبادی 53693
  ٤٤ محمود نيتی 52645
  ٤٥  زھرا  ھاشمی 51974
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