01.10.2014
სახელი გვარი

პირადი N

გასაუბრების დრო

1 აბუაშვილი მარინე

********322

10:00

2 ამბოკაძე ნანული

********527

10:20

3 აფხაიძე ეკატერინე

********092

10:40

4 ბერიკაშვილი ნაზიკო

********232

11:00

5 ბერძნიშვილი გიორგი

********194

11:20

6 ბეშკენაშვილი ლიანა

********296

11:40

7 ბიბილაშვილი მიხეილ

********167

12:00

8 ბიბილური ლელა

********739

12:20

9 ბითაძე ნინო

********431

13:20

10 ბიძინაშვილი ნინო

********770

13:40

11 გარსევანიშვილი ნინო

********311

14:00

12 გიგუაშვილი თეა

********807

14:20

13 გიორგაშვილი მარეხ

********718

14:40

14 გოგინაშვილი ირმა

********795

15:00

15 ედიშერაშვილი ნანა

********284

15:20

16 ელიაშვილი ლია

********380

15:40

02.10.2014
სახელი გვარი

პირადი N

გასაუბრების დრო

1 ზერეკიძე ლელა

********294

10:00

2 თვაური რუსუდანი

********798

10:20

3 იარღანაშვილი ნოდარ

********930

10:40

4 იოსებიძე მარეხი

********956

11:00

5 კოლოტაშვილი ნინო

********589

11:20

6 კურტანიძე ასმათ

********560

11:40

7 ლომიძე რუსუდან

********520

12:00

8 მახარაშვილი მარინე

********284

12:20

9 მეგრელიშვილი ქეთევან

********999

13:20

10 მიხანაშვილი არჩილ

********491

13:40

11 მუმლაძე ფიქრია

********318

14:00

12 მურადაშვილი მერი

********888

14:20

13 მჭედლიძე მარინე

********531

14:40

14 ნამორაძე ლეილა

********088

15:00

15 ნასყიდაშვილი გოდერძი

********780

15:20

03.10.2014
სახელი გვარი

პირადი N

გასაუბრების დრო

1 ნონიკაშვილი ნინო

********882

10:00

2 ნუცუბიძე მარიამ

********177

10:20

3 ონიაშვილი ნინო

********068

10:40

4 ოხანაშვილი მზია

********915

11:00

5 საათაშვილი რევაზ

********626

11:20

6 სამსონაშვილი თამარ

********241

11:40

7 სუხიტაშვილი ვახტანგ

********943

12:00

8 ტერუნაშვილი ჯუმბერი

********591

12:20

9 ტოლიაშვილი მაია

********096

13:20

10 ტრამაკიძე მედეია

********496

13:40

11 ფალელაშვილი ლია

********580

14:00

12 ფატარიძე მზია

********258

14:20

13 ფსუტური ნინო

********499

14:40

14 ღოლიჯაშვილი მიმოზა

********380

15:00

15 ყაზიშვილი ელიზა

********870

15:20

04.10.2014
სახელი გვარი

პირადი N

გასაუბრების დრო

1 ყველაშვილი თამილა

********554

10:00

2 ყულიაშვილი თამარ

********336

10:20

3 ყულიაშვილი ფატი

********856

10:40

4 წეველიძე მანელი

********916

11:00

5 წეველიძე ნუნუ

********409

11:20

6 წიქარიძე იზა

********928

11:40

7 ხაბალაევი თეა

********770

12:00

8 ხაჩიძე ელენე

********870

12:20

9 ხუროშვილი თეა

********119

13:20

10 ხუციშვილი ეკატერინე

********827

13:40

11 ხუციშვილი ეკატერინე

********947

14:00

12 ხუციშვილი ელენე

********891

14:20

13 ხუციშვილი მეგი

********714

14:40

14 ჯაფარიძე გელა

********230

15:00

15 ჯაყელი ლეილა

********115

15:20

