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FJALA SHQIPE NË VEND TË FJALËS SË HUAJ
http://www.shkenca.org/pdf/gjuhe/fjala_shqipe.pdf
këtë në “Fjalor” jepen tri fjalë shqipe: ... sepse shqip themi fare mirë gjellëbërëse, p.sh.: Gjellëbërëse e ... zhvillimit ekonomik
(shoqëror, ...

AUTOR - WordPress.com - Get a Free Blog Here
http://arditmuca.files.wordpress.com/2010/05/fjalori-ekonomik-100208123055-phpapp011.pdf
ENGLISH SHQIP SRPSKI A abalienation tjetërsim,shitje otu !ivanje, prodaja abandon braktisje,heqje dorë ostavljanje,
ustupanje abandon free of expences to

FJALOR - Disability Monitor Initiative
http://www.disabilitymonitor-see.org/documents/dmi_alb/dmr_albglossary.pdf
FJALOR 27 Aftësia e Kufizuar ... (OPAK ne shqip ose DPO ne anglisht) ... Qeverisja e sistemit të kujdesit është ushtrimi i
autoritetit ekonomik, politik dhe

MËSIMI I PARË - LESSON 1
http://shkollaorikum.yolasite.com/resources/Mesime%20shqip-anglisht.doc
fjalor-i - vocabulary. or/ë-a - watch, hour, ... B. Unë kuptoj mirë shqip (I understand Albanian well), ti ... ekonomik: 1.
economical. ekspozitë: ...

DISA FJALË PËR FJALORËT E GJUHËS SË SOTME SHQIPE (2002 ...
http://www.shkenca.org/pdf/gjuhe/samifjalor.pdf
Gjuha si një organizëm i gjallë duhet të ecën bashkë me zhvillimin shoqëror, ekonomik ... " Është op ashtu i vetmi fjalor shqipshqip (!?) ...

Formular për SYLLABUS të Lëndës: GJUHË ANGLEZE I
http://ekonomiku.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Bachelor/Departamenti04/English-I.pdf.aspx
1 Formular për SYLLABUS të Lëndës: GJUHË ANGLEZE I Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: FAKULTETI
EKONOMIK - PRISHTINË Titulli i lëndës: GJUHË ...

INSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS
http://www.radioprojekt.dk/wp-content/uploads/2012/01/Drejtshkrimi-i-gjuh%C3%ABs-shqipe.doc

fjalor frëngjisht-shqip, fjalor latinisht-shqip, fjalor shqip-rusisht-frëngjisht etj. Po kështu shkruhen marksizëm-leninizëm,
marksist-leninist, marksiste-leniniste.

Dictionnaire Albanais-Français V - shkolla shqipe
http://lapshvd.e-monsite.com/medias/files/65456072fjalor-shqip-frengjisht-doc.doc
SHQIP-FRËNGJISHT. Rreth 13000 fjalë ... ekonomik=économique. ekonomizoj=économiser. ... fjalor=dictionnaire.
fjalor=lexique. fjalor=vocabulaire. fjetore=dortoir ...

Metodologjia-VBB VBK - shqip 2
http://data.planetar.edu.al/files/metodologjia_vbb_vbk_shqip_2_3797_1483.pdf
Fjalor i shkurtimeve: ... Si mendoni se do të paraqitet aktiviteti ekonomik i firmës tuaj në tremujorin e ardhshëm ... MetodologjiaVBB_VBK - shqip _2_.doc Author:

KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE për jospecialistët
http://finexp-al.weebly.com/uploads/4/2/4/3/4243120/kontabiliteti_per_jopecialistet.pdf
3 Kujt i drejtohet ky libër? Meqenëse tekstet ekzistuese të kontabilitetit, në shqip, janë shkruar kryesisht për studentët e
degëve “Financë“ dhe ...
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