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دعوت به كارگاههفتم دشت آزادگانسنا سواری1
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سومهفتم آبادانفاطمه بن رشید3
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دومنهمشادگانرحاب آلبوخنفر8

سومنهمآبادانفاطمه بچاری رده9

دعوت به كارگاهدهم4ناحیهمریم سبزه زاری10

دعوت به كارگاهدهمآبادانمرضیه دریس11

سومدهمشادگانسحر شاوردی12

اولیازدهمامیدیهنرگس سالمی13

دومیازدهمبندرامامسیده رقیه موسوی14

سومیازدهمشادگانمریم جنامی15

اولدوازدهمشادگانسارا جنامی16

دومدوازدهمشوشطاهره موسوی17

سومدوازدهمحمیدیهزینب حمیدی اصل18

دعوت به كارگاهمتوسطه اولخرمشهراسرا حقی1
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سوممتوسطه اول3ناحیه مائده ساعدی3
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دوممتوسطه دومباغملکریحانه شفیعی6

سوممتوسطه دوم1ناحیه سرور حسینی رئوف7

اولدهمسوسنگردنازنین ماكیانی1

دومدهمبندرامام رهنرگس دارخوان2

سومدهمدزفولرقیه اسالمی منش3

دعوت به كارگاهیازدهمآبادانفاطمه وفایی4

دعوت به كارگاهیازدهم رامشیربتول آلبو ناصر5

سومیازدهمشادگانمائده عامری6

اولدوازدهمشادگانرقیه شاوردی7

دومدوازدهمبندر امامماجده عسكری فرد8

اول جزء متوسطه اول5حفظ شوشمبینا خلفی سید نور1

دوم جزء متوسطه اول5حفظ سوسنگردآیات سیاحی2

سوم جزء متوسطه اول5حفظ آبادانهستی بهزادی3

اول جزء متوسطه دوم5حفظ حمیدیهخدیجه عطاشنه4

دوم جزء متوسطه دوم5حفظ ماهشهرفاطمه رشیدی5

سوم جزء متوسطه دوم5حفظ باویزهرا سعیدی6

دعوت به كارگاه جزء متوسطه اول10حفظ آبادانمعصومه خلیفه زاده7

دعوت به كارگاه جزء متوسطه اول10حفظ 1ناحیهفاطمه آلبو زهر8

اول جزء متوسطه دوم10حفظ كارونفردوس عساكره تبار9

دوم جزء متوسطه دوم10حفظ مسجدسلیمانفرناز محمودی10

سوم جزء متوسطه دوم10حفظ  اندیمشکفاطمه رجب آقا11

برگزیده جزء متوسطه اول20حفظ آبادانزینب بحرانی12
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برگزیدهحفظ کل متوسطه اولدزفولآرزو صادقی15

اولحفظ کل متوسطه دومخرمشهرزهرا زاده اریفی16

دومحفظ کل متوسطه دومآبادانمرضیه حاكمی پور17

برگزيدهدهماندیمشکمبینا محمد پور1

اولیازدهمهفتكلسمانه ممبینی2

دومیازدهمسوسنگردفاطمه عفری3

سومیازدهم اهواز3ناحیه كیمیا جهانگیر4

اول دوازدهمسوسنگردبتول فصیحیان5

دوم دوازدهم اهواز3ناحیه نرگس سعادت نیا6

دعوت به كارگاهدهم اهواز3ناحیه نازنین طاهری1

دعوت به كارگاهدهمكرخههدیه سادات موسوی2

سومدهمشادگانزینب فاتحی3

اول یازدهم اهواز3ناحیه زهرا طرفی4

دوم یازدهمآبادانفاطمه تراكمی5

اول دوازدهم اهواز3ناحیه دنیا دورقیان6

دوم دوازدهمكرخهآمنه سادات موسوی7

سومدوازدهمبهبهانفاطمه مواساتی قنواتی8

دعوت به كارگاهدهمشادگانمریم یوسفی1

دعوت به كارگاهدهمهفتكلفاطمه ساداتی2

سومدهم3ناحیه گالره زرگوش3

اول یازدهمبهبهانفاطمه خواجوی4

دوم یازدهمسوسنگردمریم مزرعه5

سومیازدهم3ناحیه مهنا پورآزرم6

اول دوازدهمسوسنگردخلود ساكی7

دوم دوازدهم3ناحیه كوثر تراكی8

سومدوازدهمهفتكلشكوفه عبدی9

دعوت به كارگاهدهمآبادانسیده اطهر شجاعی مقدم1

دعوت به كارگاهدهمهفتگلسوگند مرادی2

سومدهمبهبهانفاطمه طواف3

اول یازدهمبهبهانسیده حدیث افرازی4

دوم یازدهم اهواز3ناحیه مائده نواصری5

سومیازدهمصیدونزهره آسا6

دعوت به كارگاهدوازدهم اهواز3ناحیه فاطمه سادات بالدیان7
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سومدوازدهم اهواز4ناحیه كوثر تباری9

اولدهمرامهرمزهانیه محمدزاده1

دومدهمشادگانبروج فالحیه زاده2

سومدهمشوشفاطمه عبدی3

اولیازدهماندیمشکهانیه بیرانوند4

دومیازدهمشوشترفاطمه پاک نیت5

سومیازدهم3 ناحیهملیكا ممبینی6

دعوت به كارگاهدوازدهم اهواز4ناحیه هستی رستمی7

دعوت به كارگاهدوازدهم1ناحیهسیده رانیا موسوی8

سومدوازدهمدزفولنگار عدالتی زاده9
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