22.10.2014
სახელი გვარი

პირადი N

გასაუბრების დრო

1 ანთაძე ზაზა

********752

12:00

2 ახალაძე ნანა

********876

12:20

3 ბურჭულაძე თამარი

********701

12:40

4 გოგიბერიძე მაია

********502

13:00

5 მეგრელიძე იოსები

********415

13:20

6 ქორიძე მზია

********512

13:40

7 ყაჭეიშვილი ლალი

********651

14:00

8 ცაგარეიშვილი რომანი

********638

14:20

9 ცინცაძე ბელა

********498

14:40

10 ცინცაძე ნანა

********679

15:40

11 ცხომელიძე კარლო

********713

16:00

12 წილოსანი ეთერი

********579

16:20

13 ჭიხვარია ციალა

********655

16:40

14 ჯიბუტი სამსონ

********992

17:00

15 აფხაზავა ხათუნა

********357

17:20

16 ბურძგლა პლატონ

********216

17:40

17 გიგინეიშვილი ვასილ

********147

18:00

18 გოგელია თინათინ

********594

18:20

19 დიასამიძე აკაკი

********631

18:40

20 დობორჯგინიძე ამირან

********810

19:00

23.10.2014
სახელი გვარი

პირადი N

გასაუბრების დრო

1 ებრალიძე გოჩა

********602

10:00

2 თავაძე ნუნუ

********953

10:20

3 თავდიშვილი ნანა

********642

10:40

4 კვაჭაძე ბიძინა

********114

11:00

5 კვერენჩხილაძე ხათუნა

********344

11:20

6 კილაძე თამაზ

********053

11:40

7 სიჭინავა მაია

********714

12:00

8 სტურუა ალექსანდრე

********207

12:20

9 ურუშაძე ნათია

********102

12:40

10 ქინქლაძე ანდრო

********209

13:00

11 შელიავა მაია

********381

14:00

12 ჩიჩუა ემზარ

********018

14:20

13 ხომერიკი ქეთევან

********404

14:40

14 ჯიჯიეშვილი ტარიელ

********613

15:00

15 გაგუა ნანა

********147

15:20

16 გედევანოვი ანეტა

********747

15:40

17 გოგიბერიძე ციური

********956

16:00

18 გოგიტიძე სპარტაკ

********231

16:20

19 გოთუა დოდო

********419

16:40

20 ვაშალომიძე მარინა

********630

17:00

24.10.2014
სახელი გვარი

პირადი N

გასაუბრების დრო

1 ვაშალომიძე მზია

********788

10:00

2 თოხაძე ნათელა

********945

10:20

3 კალანდაძე ტარიელ

********090

10:40

4 კეჭაყმაძე ავთანდილ

********341

11:00

5 კოსტავა ლავრო

********891

11:20

6 მამალაძე ნინო

********059

11:40

7 მაღლაკელიძე გია

********476

12:00

8 მენაბდე ირმა

********712

12:20

9 მიქელაძე ნათია

********605

12:40

10 ნადირიძე ნინო

********544

13:00

11 საბაშვილი მერი

********242

14:00

12 სადრაძე ნინო

********992

14:20

13 სამსონია მალხაზ

********742

14:40

14 სიჭინავა ლალი

********536

15:00

15 ღლონტი ნინო

********241

15:20

16 ყურაშვილი თამარ

********277

15:40

17 შარაძე ნანა

********481

16:00

18 ცელაძე მაიზერ

********955

16:20

19 წიტაიშვილი ნოდარ

********949

16:40

20 ჭეიშვილი ნანა

********640

17:00

21 ხავთასი მზევინარ

********698

17:20

