Fjalori I Termave Ekonomik Es Scribd Com
anglisht - shqip shqip - anglisht - ashak - bashkë fjalori shpjegues. fjalori i informatikës anglisht-shqip dhe
shqip-anglisht që keni në duar përmban rreth 18000 terma e shkurtesa, anglisht e shqip, nga fusha e
informatikës. këtu me termin informatikë nënkuptohen, para se gjithash, shkencat kompjuterike (computer
science), inxhineria kompjuterike 2 ministria e mjedisit dhe planifikimit hapËsinor - fjalori nuk ka ndonjë
dedikim për lexues-përdorues të veçantë, por do të jetë për të gjithë. deri më tani në gjuhën shqipe ka
munguar një fjalor i ... gjatë përkthimit të termave dhe shprehjeve për mjedisin nga gjuha angleze kemi pasur
vështirësi, sepse për shumë terma ishte vështirë të gjenden terma adekuate në shqip ... njË fjalor i ri i
termave themelorË tË bujqËsisË, tiranË ... - mi i veprës fjalor i termave themelorë të bujqësisë (shqipanglisht-frëngjisht-italisht-rusisht), tiranë, 2006. fjalori është fryt i një pune disavjeçare të ndërmarrë nga
departamenti i leksikologjisë dhe i terminologjisë i institutit të gjuhësisë dhe të letërsisë të akademisë së
shkencave në bash- fjalor i termave te perdoruara ne legjislacionin mjedisor ... - fjalor i termave te
perdoruara ne legjislacionin mjedisor . 1. " mjedis "është bashkësia e ndërveprimeve te përbërësve biotike dhe
jobiotike qe nxisin dhe ushqejnë jetën e gjalle ne toke, duke përfshirë mjedisin biofizik natyror te ajrit, te tokës,
fjalor i sigurimeve shoqërore - coe - ky fjalor i termave të sigurimeve shoqërore do të dalë në gjuhët
angleze, boshnjake, kroate, maqedonase, serbe dhe shqipe. ai ka për qëllim të ndihmojë në formulimin e
politikave sociale në vendet e ballkanit perëndimor, si dhe në bisedimet ndërmjet këtyre fjala shqipe nË
vend tË fjalËs sË huaj - njëjtin emër me një tjetër”; nuk e ka “fjalori i gjuhës së sotme shqipe”. për këtë në
“fjalor” jepen tri fjalë shqipe: emnak, njëemnak dhe njëemërsh. nga këto më e përshtatshme është fjala
emnak, p. ne jemi emnakë, se të dy e kemi emrin bashkim. adio pasth. kjo fjalë e huazuar nga italishtja po
përdoret ... fjalor shqiptar terminologjik i sektorit të ujërave - prandaj, ekziston nevoja për rishikimin e
terminologjisë aktuale dhe për zhvillimin e një “fjalori” të qëndrueshëm të termave dhe përkufizimeve të ujit.
puna duhet të bazohet në shqyrtimin e ‘acquis’ të be-së nga një aspekt terminologjik që lidhet me tema të ujit.
termet e përcaktuara me legjislacion janë me interes ... termatkryesoretësigurimeve shoqatasiguruesve - agjentsigurimesh(insuranceagent):Ështëpersonfizikilicensuarngaautoritetii
mbikqyrjes,qëushtronveprimtarikundrejtpagesavedhekomisionevenëtregune technical terminology
permanent source of vocabulary ... - përfshirja e termave teknikë të përdorimit të gjerë në fjalorin
shpjegues të çdo gjuhe, pra edhe të shqipes, është domosdoshmëri, ngase sot nuk mund të komunikojmë në
mënyrë të efektshme pa to. fjalët çelës: terminologjia teknike, pasurimi i fjalorit, fjalori i gjuhës shqipe (1954),
fjalori i shqipes së sotme (1984), nebi caka terminologjia e informatikËs nË gjuhËn shqipe ... - është “
fjalori anglisht–shqip i radioelektronikës ” i arif b. tomçinit, ... 5 i tillë është edhe fjalori i termave themelorë të
mekanikës, i përmendur më lart. fjalori i vrojtimit të aktivitetit kreditues - fjalori i vrojtimit të aktivitetit
kreditues ky fjalor ka për qëllim t’u vijë në ndihmë ekspertëve të bankave që angazhohen me plotësimin e
pyetësorit për aktivitetin kreditues. ai përmban terminologjinë bazë të përdorur në vrojtimin e aktivitetit
kreditues të bankës së shqipërisë, rishikuar në muajin maj të vitit 2018. shh ac arsh terminologjia juridike
anglisht-shqip në ... - ku e ku edhe i gabuar i termave juridikë në hartimin e ligjeve, akteve ligjore,
rregulloreve ... te fjalori i sh. hasanit fjala action bashkëparaqitet me fjalët: ~ability, ~at, ~by, planifikimi i
projektit/programit - ifrc - shtojca 3 fjalori i termave të zgjedhura..... 50. doracaku udhëzues për planifikimin
e projektit/programit. versioni final janar 2010 faqe 3 nga 50 hyrje qëllimi i këtij doracaku udhëzues është për
ti njoftuar përdoruesit me planifikimin e projektit/programit në ... monitorimi dhe vlerësimi i
projektit/programit (m&v) - 2 international federation of red cross and red crescent societies monitorimi
dhe vlerësimi i projektit / programit udhëzues.5.1lerëso kapacitetin e burimeve njerëzore për m dhe v të
projektit/programit2 v 69
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