01.10.2014
სახელი გვარი

პირადი #

1

გოგიშვილი მარინა

********267

13:00

2

გრიგოლია ნინო

********292

13:20

3

დანელია გოჩა

********507

13:40

4

ვაშაკიძე ციცინო

********425

14:00

5

თევზაძე ლამზირა

********171

14:20

6

თევზაძე მაყვალა

********951

14:40

7

თელია ხათუნა

********590

15:00

8

ივანიშვილი ვენერა

********992

15:20

9

კარტოზია თეა

********967

15:40

10

კვანტალიანი ნუგზარ

********507

16:00

11

კოპალეიშვილი მიხეილ

********681

17:00

12

კუცია ვაჟა

********134

17:20

13

კუცია ნუგზარ

********130

17:40

14

ლობჟანიძე ზეინაბ

********550

18:00

15

მეიშვილი გიორგი

********222

18:20

16

რაზმაძე თამარი

********363

18:40

17

ტყვაცირია სვეტლანა

********063

19:00

18

ფაილაძე ხათუნა

********796

19:20

19

ფხაკაძე გულნარა

********213

19:40

20

ჩაჩუა ომარ

********451

20:00

გასაუბრების დრო

02.10.2014
სახელი გვარი

პირადი #

1

ჩორგოლაშვილი ლელა

********341

10:00

2

ჩხაიძე ჟულიეტა

********188

10:20

3

ჭანტურია ლალი

********286

10:40

4

ხაბალაშვილი ციცინო

********362

11:00

5

ხაზალია მანანა

********080

11:20

6

ხაჟალია-აბურჯანიძე ლენა

********703

11:40

7

ხურცილავა მედეა

********666

12:00

8

ანჯაფარიძე გიორგი

********574

12:20

9

აფხაზავა რევაზ

********902

12:40

10

ახვლედიანი შორენა

********117

13:00

11

გადელია აზა

********938

14:00

12

გაწერელია მაია

********660

14:20

13

დანელია თემურ

********124

14:40

14

თვალაძე მამუკა

********121

15:00

15

თორდინავა მარინა

********377

15:20

16

თოფურია მარინე

********247

15:40

17

კვანტალიანი დევიზ

********671

16:00

18

კვესელავა ალექსანდრე

********188

16:20

19

ლაშხია მანანა

********467

16:40

20

ნაჭყებია დავით

********841

17:00

გასაუბრების დრო

03.10.2014
სახელი გვარი

პირადი #

გასაუბრების დრო

1

ნაჭყებია მიხეილ

********840

10:00

2

ქიქავა რომანოზ

********997

10:20

3

შავდია მანანა

********301

10:40

4

შანგუა ემზარ

********360

11:00

5

ცაავა გულნაზ

********244

11:20

6

ცაგურია ჯამბულ

********442

11:40

7

ძაგანია დონალდი

********180

12:00

8

წირღვავა მალხაზ

********372

12:20

9

ჯოჯუა ნონა

********405

12:40

10

ასათიანი შოთა

********905

13:00

11

ბაქრაძე მაგდა

********626

14:00

12

ბურჯანაძე გიორგი

********214

14:20

13

გაბიძაშვილი ნატო

********841

14:40

14

გუგავა ლალი

********503

15:00

15

დანგაძე ელისო

********592

15:20

16

კაკიტაძე ნესტანი

********077

15:40

17

კუბლაშვილი შოთა

********233

16:00

18

კუჭუხიძე შალვა

********983

16:20

04.10.2014
სახელი გვარი

პირადი #

1

ლომთაძე გაიოზ

********377

10:00

2

მამარდაშვილი ზურაბ

********903

10:20

3

ნემსაძე ნარგიზა

********729

10:40

4

ნიქაბაძე ალექსანდრე

********713

11:00

გასაუბრების დრო

5

ნიქაბაძე ვარდენი

********760

11:20

6

პაპავა ბადრი

********096

11:40

7

როყუა ქეთევან

********049

12:00

8

სადილიანი ნაზი

********403

12:20

9

ტყაბლაძე დიმიტრი

********450

12:40

10

ტყემალაძე სოფიო

********070

13:00

11

უშვერიძე მიხეილ

********282

14:00

12

ფანჩულიძე-კუჭავა ფაქიზო

********793

14:20

13

ფხაკაძე უშანგი

********139

14:40

14

ქვაჩაკიძე მამუკა

********499

15:00

15

შავგულიძე მადლენა

********148

15:20

16

წილოსანი ნინო

********919

15:40

17

ხარაბაძე მაკა

********778

16:00

18

ჯიმშელეიშვილი ლაურა

********872

16:20

