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Emri i revistës
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Viti / Vëllimi / faqet
2006 / 200 / 416 – 417.
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2. “Effectof of modification time
of coal with aryldiazonium salts
on performance of cellulose
acetate-coal
heterogeneous
reverse osmosis membranes”.
3. “Study of the optimization
factors for preparation of
heterogeneous reverse osmosis
membranes”.
4. “Effect of modified coal through
chemical activation process on
performance of heterogeneous
reverse osmosis membranes”.

Desalination
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Euromembrane
2006, Mesina (Itali).
“Development
and
performance of cellulose
acetate-coal heterogeneous
reverse osmosis membranes”
“Effect of casting solution Abstract book, ICOSECS 5
2006, Ohër (Maqedoni).
composition on performance
of cellulose acetate coal
heterogeneous
reverse
osmosis membranes”.
“Chemical grafting of Iron Abstract book, ICOSECS 5
2006, Ohër (Maqedoni).
surfaces by reduction of
Aryldiazonium Salts i acidic
and neutral water, Its
application for the inhibition
of Iron corrosion.
“Separation of fluorides from Abstract book, 1st
2007, Budvë (Mali i Zi).
dilute solutions with cellulose Symposium of Chemistry and
acetate- coal heterogeneous Environment.
reverse osmosis membranes”.
“Sea water desalination with Abstract book, 1st
2007, Budvë (Mali i Zi).
cellulose
acetatecoal Symposium of Chemistry and
heterogeneous
reverse Environment.
osmosis membranes”.
“Energy and environment in Abstract book, 1st
2007, Budvë (Mali i Zi).
the balance-Kosovo case”.
Symposium of Chemistry and
Environment,
“Metal protection against Abstract book ,1st
2007, Budvë (Mali i Zi).
corrosion in acid medium”.
Symposium of Chemistry and
Environment
“Effectof of modification time Abstract book, Permea 2007
2007, Siöfok (Hungari).
of coal with aryldiazonium
salts on performance of
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cellulose
acetate-coal
heterogeneous
reverse
osmosis membranes”
“Proceset membranore dhe
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some
newly
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aspirin heteroaryl derivates”.
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reverse
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“The optimization factors for
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factors for preparation of
heterogeneous
reverse
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coal
through
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si të mbrohet mjedisi”
“Hiri dhe bentoniti si
absorbent të joneve metalike”
Hulumtimi i ndikimit të
qymyrit të modifikuar në
mjedis acidik në vetitë e
membranave heterogjene të

Akademia e Shkencave dhe
2007, Prishtinë.
Arteve të Kosovës
Abstract book, 20th Congress
2008, Ohër (Maqedoni).
of the Society of Chemists and
technologists of Macedonia,
Abstract book, 2nd
2009, Tivar (Mali i Zi).
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Abstract book,2nd Symposium
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Libri i abstrakteve, Takimi i
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Energjia dhe mjedisi për
zhvillim të qëndrueshëm
Energjia dhe mjedisi për
zhvillim të qëndrueshëm

2013, Prishtinë ASHAK, Kosovë
2013, Prishtinë ASHAK, Kosovë
2013, Prishtinë ASHAK, Kosovë
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Titulli i punimit
Emri i revistës
“Proceset membranore dhe Kërkime
trajtimi i ujrave të ndotura”

Viti / Vëllimi / faqet
Prishtinë 2007

11. Përvoja e punës:
Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

24.11.2004
Prishtinë
Universiteti i Prishtinës.
Asistent
Mbajtja e ushtrimeve për lëndet: Stekiometri (Kimi), Kimi fizike
(Faramaci), Kimi analitike (Biologji inxhinierike) etj.

Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

05.10.2007
Prishtinë
Departamenti i Kimisë, FSHMN-ë, Universiteti i Prishtinës.
Asistent
Kimi fizike (Faramaci), Kimi e pergjithshme (Mjeksi), Korrozioni
dhe mbrojtja prej tij (Kimi).

Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

13.05.2009
Prishtinë
Departamenti i Kimisë, FSHMN-ë, Universiteti i Prishtinës
Profesor asistent
Profesor për lëndet: Kimia fizike I (Drejtimi Arsimor, BA) dhe
Kimia e mjedisit (Drejtimi Arsimor, BA).

Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

13.11.2013
Prishtinë
Departamenti i Kimisë, FSHMN-ë, Universiteti i Prishtinës
Profesor asocuar
Profesor për lëndet: Kimia fizike I (Drejtimi Arsimor, BA), Kimia e
mjedisit (Drejtimi Arsimor, BA), Kimia fizike e makromolekulave
(MA), Kapituj të zgjedhur nga Kimia fizike (MA) dhe Metodat e
analizës sipërfaqësore (MA).
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3
3

Leximi
4
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Prej vitit 2006 Anëtar i organizatës Evropiane të Membranave “EUROPIAN
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