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Matura 2013, zbardhen 26 lëndët që jepen si provime me ...
gazetadita.al/matura-2013-zbardhen-26-lendet-qe-jepen-si-provime...
Lënda “Gjeografi” ... Udhëzimi i Ministrisë së Arsimit përcakton edhe kriteret se si
maturantët do t’i japin provimet me zgjedhje për maturën e 2013-s.

Teste dhe zgjidhje - Matura Shtetërore 2013
www.maturashteterore.com/teste/matura-2012
Gjeografi (bërthamë) ... maturashteterore.com është faqja e vetme në ndihmë të
maturantëve për provimet e maturës që ... Matura Shtetërore 2013 ...

Udhëzim për vitin shkollor 2012-2013 në sistemin ...
www.mash.gov.al/File/.../Udhezimi%202012%20-%202013%20(final).pdf
KREU Arsimi parauniversitar Udhezimi 2012 2013 (final).pdf. Ndjesë, faqja që kërkuat
nuk u gjet. Klikoni këtu www.arsimi.gov.al Kreu. E pamundur të gjendet.

University of Prishtina
www.fshmn.uni-pr.edu
e-mail ... e-mail

PROGRAM ORIENTUES PËR PËRGATITJEN E PROVIMIT …
www.maturashteterore.com/wp-content/uploads/2013/03/Gjeografi.pdf · PDF file
GJEOGRAFI BËRTHAMË VITI MËSIMOR 2012-2013 . 2 ... Gjatë punës për përgatitjen e
nxënësve për provimet e Maturës Shtetërore, ...

Pyetjet orientuese të Provimit të Shtetit në Edukatë ...
www.akp.gov.al/index.php...te-provimit...gjeografi&catid=24&Itemid=265
Njoftimi i fillimit të sezonit të PSH nëntor-dhjetor 2013; Datat e provimeve të shtetit
sezoni nëntor-dhjetor 2013; Listat e kandidatëve për provimet e shtetit ...

Ministria e Arsimit dhe Sportit
www.mash.gov.al/faqe.php?id1=1&id2=6&id3=15
Ndjesë, faqja që kërkuat nuk u gjet. Klikoni këtu www.arsimi.gov.al Kreu. E pamundur të
gjendet. Provoni ta kërkoni edhe njëherë.

Matura Shtetërore 2013, ndryshon zgjedhja e lëndëve ...
www.standard.al/matura-shteterore-2013-ndryshon-zgjedhja-e-lendeve...
Provimet me zgjedhje . ... Provimet e Maturës Shtetërore 2013 do të jenë: ... Gjeografi
bërthamë 5. Gjeografi e thelluar ...

Matura Shtetërore 2013, përgjigjet e lëndëve me ...
www.albpress.org/2013/06/30/matura-shteterore-2013-pergjigjet-e...
Matura Shtetërore 2013, përgjigjet e lëndëve me zgjedhje. ... Skema Vleresim Gjeografi
e thelluar – VARIANTI A. Gjermanisht. Gjermanisht 1, Varianti A.

Matura Shtetërore, përgjigjet për provimin me zgjedhje ...
www.albpress.org/2011/07/01/matura-shteterore-pergjigjet-per...
Zgjedhjet elektorale 2013; Zgjedhjet Vendore 2011; Komentet me te fundit ne RSS;
Abonohu me email; ... Gjeografi : Varianti A, Skema e vlerësimit_Varianti A, ...
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