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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1- Aziz Behrami 
Emri dhe mbiemri Aziz Behrami 

Datëlindja dhe vendlindja 05.06.1960, Domanek-Gllogoc 

Grada shkencore Doktor shkence 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Profesor Asistent 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

2011 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Xehetarisë dhe 
Metalurgjisë në Mitrovicë, Drejtimi Teknologjisë 

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota 
mesatare  

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Shkencave 
Matematiko Natyrore, Profesor i kimisë, 1986, 7.5 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave 
Matematikoro-Natyrore, Fusha Organike me 
mjedis 2002-2005, provimet e mbaruara. 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

Universiteti Tiranës, Fakulteti i Shkencave 
Natyrore-Tiranë, Fusha Kimi organike, Doktor në 
fushën e kimisë, 20.09.2010, (nostrifikimi me 
25.02.2012, Nr.ref.674-463) 

 
 

Kandidati 2- Gramoz Çubreli 
Emri dhe mbiemri Gramoz Çubreli 

Datëlindja dhe vendlindja 28.07.1990, Prishtinë 

Grada shkencore Master i Shkencave të Kimisë 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

 

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota 
mesatare  

Universiteti i Prishtinës, “Hasan Prishtina”, 
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, 
Departamenti i Telekomunikacionit,Bachelor i 
Shkencave të Inxhinierisë elektrike, 2013, 8.00 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

1-Ecole Normale Superieure de Cachan, Paris, 
Francë, Master of Molecular Nano-and Biophoto-
nies for telecommunications and biotechnologies 
(mungondiploma) 

2-Wroclaw University of Technology, Wroclaw, 
Poloni, Master of Science in Biotechnolgy “Molecu-
lar Nano and Biophotonics for telecommunications” 
(mungon diploma) 

3-University of Wroclaw, Wroclaw, Poloni, Master 
of Science in Chemistry (mungon diploma) 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

Mikroteza: ”Plasmonic-Photonic Coupling” (vetëm 
me një fletë dëshmi se ka aplikuar për PhD) 

 

 

 
Sqarim: Në këtë tabelëparaqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, 
varësisht nga numri i kandidatëve. 
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Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela 1, 
1. Kandidati- Aziz Behrami 
Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve shkencore të kandidatit, të cilat tregojnë 
origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen publikimet më të 
rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij) 

 Numri i publikimeve 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 
(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si autor kryesor* 2 12 
Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor 6 6 

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor 1  

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor 3 1 

Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor   

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor 1  
Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar)   
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë   
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon   
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor 2  

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent në revistat me “impact faktor”   1 

Recenzent në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca për studentë të 
studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i shënuar si 
autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 
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Diskutim/interpretim itëdhënavetëparaqitura nëtabelën1. 
(Komisioni vleresues duhettëjapë informatapërtipinepublikimeve, përrevistënnëtë cilënkabotuarautoridukeiureferuar 

statusittëkandidatitnë kuadërtëpunimit (p.sh.autoriparëetj),"impactfactorin"erevistës,shtepinë 

botuese,"impactfactorin"personal, etj.Komisioni duhettëprecizojë burimineinformatave nëtëcilin ështëmbështetur 

dheicilimundtëverifikohet. Argumentetrelevante përtëdhënatdheburimetmbeshtetësepërtëdhënat 

eparaqituraduhëttëbashkëngjiten nëkëtëraport) 

 

Në bazë të dhënave të ofruara Kandidati Aziz Behrami ka të publikuarakëto punime si autor 

dhe koautor në revistat shkencore ndërkombëtare me recension ndërkombëtar dhe në 

revistatakombëtare 

 

1.Aziz Behrami, I.Krasniqi, S. Demaku, B.Dobra, I.Shehu – “A Synthesis Characterization and 
Antibacterial Studies of Els (3-amino-2-chloro-phenyl)-phenyl-methanol and its [polinuclear 
complex with Fe III]”, Vol. 27(1), Pages 21-24, July-August 2014, International Journal of 
Pharmaceutical Sciences Review and Research (Int J Pharm Sci Rev Res, CODEN: IJPSRR) 
(ISSN: 0976-044X), Elsevier's SCImago Impact factor=0.65,www.globalresearchonline.net 

 
2.Aziz Behrami,Florent Dobroshi, ”Antibacterial activity of coumarine derivaties synthesized 
from 4,7-dihidroxy-chromen-2-one and comparasion with standard drug” Vol.7(8) Pages 1087-
1091, 2015, International Journal of Pharmaceutical Research (Int J Pharm Sci Rev Res, 
CODEN: IJPSRR) (ISSN: 0975-7384), Elsevier's SCImago Impact factor = 0.65www.jocpr.com 

 

3.Aziz Behrami, Islam Krasniqi, ”Antibacterial activity of coumarine derivaties synthesized from 
8-Amino-4,7-dihidroxy-chromen-2-one and comparasion with standard drug”Vol.4(5) Pages 
2495-2500, 2012,International Journal of Pharmaceutical Research (Int J Pharm Sci Rev Res, 
CODEN: IJPSRR) (ISSN: 0975-7384), Elsevier's SCImago Impact factor = 0.65www.jocpr.com 

 
4.Aziz Behrami S. Demaku, B.Dobra, I.Shehu, “Synthesis Characterization and Antibacterial 
Studies of 2-Amino-5-[4-(4-amino-4-carboxy-butylamino)-3-[1-(2-hydroxy-phenylimino)-ethyl]-2-
oxo-2H-chromen-7-ylamino)-pentanoic acid and its Metal (III) Complex phenyl-methanol and its 
[polinuclear complex with Fe III]”,n⁰02 Pages 04-10, May-Jun 2013, International Journal of 
Pharmaceutical Sciences Review and Research (Int J Pharm Sci Rev Res, CODEN: IJPSRR) 
(ISSN: 0976-044X), Elsevier's SCImago Impact factor = 0.65www.globalresearchonline.net 
 
5.Aziz Behrami “Antibacterial Activity of Coumarine Derivaties Synthesized from 4-Chloro-
chromen-2-one. The comparasion with Standard Drug”, Vol.30.No.(4), Pages 1747-1752, May-
Jun 2014, ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY, ISSN: 0970-020 X, CODEN: OJCHEG, 
Impact factor=0.57. www.orienrtjchem.org 

 
6.Aziz Behrami “Synthesis ,characterization and antibacterial studies of 4,7-Dichloro-chromen-
2-one, derivatives and its metal (II,III) Complexes” Vol.4 Issue 3, Pg.58-63, July 2014, Interna-
tional journal of research in chemistry and enviroment, ISSN 2248-9649,Impact 
factor=0,43,www.ijrce.org 
 
7.Aziz Behrami and Islam Krasniqi “Synthesis, characterization and antibacterial studies of 8-
[4-4-chlorocarbonyl-phenylimino)=buta-1,2,3-trienylideneamino]-2-oxo-2H-chromene-4—
carbonyl chloride [Complex with Fe(II), Co(III)]”, Vol.5(5), Pages 597-602, Septembre-Octobre, 
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2014, Research jounal of pharmaceutical, biological and chemical sciences, Impact 
factor=0.35, ISSN: 0975-8585, www.rjpbcs.com 

 
8.Aziz Behrami, K.Vaso, S.Govori, I.Krasniqi, S.Demaku,I.Vehrapi, “Synthesis, 
chraracterization and antibacterial activity of some [8-amino-4,7-dihidroxy – chromen-2-one],[N-
(3-cyano-4-ethoxy-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-formamide] derivatives. The copmarision with 
standard drug”,Vol.3. Issue 2, Pages 876-883, April-Jun, 2012, Research journal of pharma-
ceutical, biological and chemical sciences, Impact factor=0,35, ISSN: 0975-8585, 
www.rjpbcs.com 
 
9.Aziz Behrami, I.Krasniqi,S.Demaku,B.Dobra,I.Shehu, “A Synthesis, characterization and anti-
bacterial studies of Bis –(3-amino-4-methyl-phenyl)-phenyl-methanol and its [Complex with Co 
(II)]”, Vol 34 Issue 1,Pg.1138-1142, March 2013, International journal of chemistry, Curent 
mpact factor = 1,4 ISSN: 2051=2732, www.researchgate.net 
 

10.Aziz Behrami, I.Krasniqi,S.Demaku, “Antibacterial activity of coumarine derivatives 
synthesized from 4,7-dihydroxy-2-oxo-2H-chroen-3-carbaldehyde and comparision with 
standard drug“, Vol 3(3), Pages 1306-1311, September 2012, International journal of research 
in pharmaceutical and biomedical sciences, ISSN: 2229-3701, www.ijrpbsonline.com 
 
11.Aziz Behrami, S.Demaku, I.Shehu, “Synthesized and antibacterial activity of derivatives 
7chloro-4-hydroxy-2—oxo-2H-chromen-3-carbaldehyde”, Vol.10 (2), Pages 197-202, 2015, J. 
int. Enviromental application & science, Global Impact factor = 0.625, ISSN:1307-0428, 
www.jieas.com 

 
12.Aziz Behrami,K.Vaso,I.Krasniqi, “Antibacterial activity of coumarine derivatives synthesized 
from hydroxy-4-2H-[1]-benzopyran-2-one.The comparision with standard drug”, Vol.5 (2), 
Pages 247-252, 2010, Global impact factor=0.625, J.int.Enciromental application & science, 
ISSN: 1307-0428, www.jieas.com 

 

13.Aziz Behrami, I.Krasniqi,S.Demaku,I.Shehu “Synthesis, antibacterial studies of derivatives 
4-chloro-5,7-dihidroxy-chromen-2-one[complex with Ni (II), Ir (III)”, Vol.10 (1), Pages 90-95, 
2015, Global impact factor=0.625, J.int.Enciromental application & science, ISSN: 1307-0428, 
www.jieas.com 
 
14.Aziz Behrami,K.Vaso, O.Leci,M.Plakolli, I.Krasniqi, I.Vehapi, “Synthesisnand antibacterial 
activity of 2h-[1]-benzopyran-2-one derivatives.Comparision with streptomycin”, JEPE-BENA, 
Vol.12, No.12, Pages 652-660, 2011,Impact factor=0.102, ISSN:1311-5065, www.jepe-
journal.info 
 
15.Islam Krasniqi and A.Behrami, “Antibacterial activity of coumarine derivatives synthesized 
from 7-chloro-4-hydroxy-chromen-2-one and copmarision with standard drgugs”, Jouranl of 
chemical and pharmaceutical research, Vol.7(8); Page 568-572, 2015, Impact factor = 035, 
ISNN : 0975-7384 CODEN(USA) : JCPRC5, www.scimagojr.com 
 
16.Ilir Shehu,S.Demaku,M.Morina, A.Malsiu,H.Bytyqi,A.Behrami, “Heavy metals in soil and 
vegetables in anadrinia region as a result of the use of pesticides, herbicides and fertilizers”, 
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Jouranl of chemical and pharmaceutical research, Vol.7(8); Page 923-927, 2015, Impact factor 
= 035, ISNN: 0975-7384 CODEN(USA) : JCPRC5, www.scimagojr.com 
 

17.Islam Krasniqi, A.Behrami, S.Demaku, I.Shehu, “Antibacterial activity of coumarine deriva-
tives synthesized from  4-hydroxy-chromen-2-one and comparision with standard drugs”, Jou-
ranl of chemical and pharmaceutical research, Vol.7(8); Page 1041-1045, 2015, Impact factor = 
035, ISNN : 0975-7384 CODEN(USA) : JCPRC5, www.scimagojr.com 
 
18.Islam Krasniqi, A.Behrami ,S.Demaku, B.Dobra, I.Shehu, “Synthesis, characterization and 
antibacterial studies of 4-chloro-7-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-carbaldehyde derivatives”, Vol 
34, Issue 1, Pages 1-5, May 2013, International journal of chemistry, Curent mpact factor = 1.4, 
ISSN: 2051=2732, www.researchgate.net 
 

19.Ilir Shehu, S.Demaku, H.Bytyqi, A.Malsiu, D.Musliu, A.Behrami, “Pollution of the Toplluha 
river from human and industrial activity in the town of Suhareka”, Vol.9 (4), Pages 487-492, 
2014, Global impact factor=0.625, J.int.Enciromental application & science, ISSN: 1307-0428, 
www.jieas.com 
 
20.Skender Demaku, B.Dobra, I.Shehu,F.Dobra,A.Malsiu,A.Behrami, F.Kuliqi, “Pollution with 
heavy metals in the wells and land around battery factory in Gjilan , after the processes of 
technological waste material”, Vol.9 (3), Pages 186-194, 2010, Global impact factor=0.625, 
J.int.Enciromental application & science, ISSN  1307-0428, www.jieas.com 
 

21.Islam Krasniqi, I.Fejza, S.Abdullahu, M.Vasjari, K.Vaso,K.Krasniqi, A.Behrami, “Level of 
heavy metals and the impact anthropogenic pollution on some alternative springs in Drenica 
and Mitrovica zone –Kosovo”, Vol.5 (2), Pages 360-364, 2010, Global impact factor=0.625, 
J.int.Enciromental application & science, ISSN: 1307-0428, www.jieas.com 
 

22.Shukri Maxhuni, A.Behrami, I.Fejza, “The composition and temporal behavior of amino acids 
in kackavall chees produced and manufactured in the dairies of Kosovo conditions” Vol.4 (4), 
Pages 364-368, 2009, Global impact factor=0.625, J.int.Enciromental application & science, 
ISSN: 1307-0428, www.jieas.com 
 

23.Kozeta Vaso, A.Behrami, S.Govori, I.Vehapi, “Synthesis and antibacterial activity of some 
2H-Chromen-2-one derivatives”, Asian Journal of Chemistry, Vol.23, No.9, Pages 3996-3998, 
2011,Impact factor = 0,35, ISNN: 0970-7077,www.asianjournalofchemistry.co.in 
 
24.Kozeta Vaso,A.Behrami,I.Krasniqi, “Antibaceria activity of compounds synthesized from 4-
chloro-3-nitro-2-[2]-benzopyran-2-one”, Asian Journal of Chemistry, Vol.22, No.9, Pages 7313-
7317, 2010, Impact factor = 0,35, ISNN: 0970-7077,www.asianjournalofchemistry.co.in 
 
25.Kozeta Vaso, A.Behrami, I.Krasniqi, O.Leci, I.Vehapi, “Synthesis, characterisaton and 
testing of some new coumarinderivatives as possible antibacterial agents”, JEPE-BENA, 
Vol.12, No.12, Pages 264-270, 2011, Impact factor=0.102, ISSN:1311-5065, www.jepe-
journal.info 
 

26.Kozeta Vaso, A.Behrami, S.Govori, “Synthesis and antibacterial activity of 4-(4-hydroxy-
phenylamine)-3-[1-(phenylhydrazine]-ethyl]-2H-[1]-benzopyran-2-one.The comparision of the 
antibacterial activity with standard drugs”, Vol.11(1), pages 93-103, Natura Montenegri-
na,Podgorica, ISSN 1451-5776, www.pmcg.co.me/publikacije 
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27.Aziz Behrami, K.Vaso, O.Leci, M.Plakolli, “Sinteza e derivative te benzopiranon -2 dhe ndi-
kimi i tyre ne E.coli”, Vol.7, Pages 170-176, 2009, Buletini i Shkencave Natyrore, ISSN 2305-
882X, buletini.fshn.edu.al 
 
28.Kozeta Vaso , Aziz Behrami, “Hetimi i vetive antibakteriale te kmponimeve te sintetizuara 
nga klor-4-nitro-3-benzopiranon-2 kunder staphylococcus aureus,Escherichia coli dhe klebsiel-
la”, Vol.8, Pages 114-124, 2009, Buletini i Shkencave Natyrore, ISSN 2305-882X, buleti-
ni.fshn.edu.al 
 

29.Kozeta Vaso, Aziz Behrami, “Vetitë antibakteriale të komponimeve të sintetizuara nga hi-
droksi-4-benzopiranon-2 kunder klebsiellea.Krahasime me streptomycine”, Vol.41, Nr.2. Pages 
36-43, Qeshor 2010, Buletini i shkecave mjeksore Tiranë,www.umed.edu.al 
 
2. Kandidati- Gramoz Çubreli 
Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve 
shkencore të kandidatit, të cilat tregojnë origjinalitetin dhe ndikimin e punës 
së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen publikimet më të 

rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij) 

Numri i publikimeve 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 
(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si autor kryesor*   
Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor   

yPublikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor   

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor   

Publikimet në kongreset ndërkomb. Si “proceedings”; autor kryesor   

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor   
Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar)   
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë   
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon   
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. Si autor kryesor   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 
studimeve themelore –Master 

  

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   
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Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”   

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”   

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 
studimeve themelore –Master 

  

 
Diskutim/interpretim itëdhënavetëparaqitura nëtabelën1.Punimet relevante të 
kandidatit*, Tabela 2.  
1.Kadidati- Aziz Behrami 
Punimet shkencore ose të arriturat artistike të kandidatit, të cilat e tregojnë origjinalitetin, 
ndikimin shkencor dhe citimin e publikimit në nivel ndërkombëtar. 

Të dhënat për punimet: 

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet, 
vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 
factor” 

Nr. I 

Citimev
e 

1.Aziz Behrami, I.Krasniqi, S.Demaku, B.Dobra, I.Shehu.          

“A Synthesis Characterization and Antibacterial Studies of Els (3-

amino-2-chloro-phenyl)-phenyl-methanol and its [polinuclear 

complex with Fe III]”, Vol.27(1), Pages 21-24, July-August 2014, 

International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and 

Research (Int J Pharm Sci Rev Res, CODEN: IJPSRR) (ISSN: 

0976-044X), Elsevier’s SCImago Impact factor = 

0.65www.jocpr.com 

X   

2.Aziz Behrami,Florent Dobroshi, ”Antibacterial activity of 

coumarine derivaties synthesized from 4,7-dihidroxy-chromen-2-

one and comparasion with standard drug” Vol.7(8) Pages 1087-

1091, 2015,International Journal of Pharmaceutical Research 

(Int J Pharm Sci Rev Res, CODEN: IJPSRR) (ISSN: 0975-7384), 

Elsevier’s SCImago Impact factor = 0.65www.jocpr.com 

X   

3.Aziz Behrami, Islam Krasniqi, ”Antibacterial activity of 

coumarine derivaties synthesized from 8-Amino-4,7-dihidroxy-

chromen-2-one and comparasion with standard drug” Vol. 4(5) 

Pages 2495-2500, 2012,International Journal of Pharmaceutical 

Research (Int J Pharm Sci Rev Res, CODEN: IJPSRR) (ISSN: 

0975-7384), Elsevier’s SCImago Impact 

factor=0.65www.jocpr.com 

X   

4.Aziz Behrami, S. Demaku, B.Dobra, I.Shehu, “Synthesis 

Characterization and Antibacterial Studies of 2-Amino-5-[4-(4-

amino-4-carboxy-butylamino)-3-[1-(2-hydroxy-phenylimino)-
X   
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ethyl]-2-oxo-2H-chromen-7-ylamino)-pentanoic acid and its Metal 

(III) Complexes”, Vol.20(1), n⁰02, Pages 04-10, May-Jun 2013, 

International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and 

Research (Int J Pharm Sci Rev Res, CODEN: IJPSRR) (ISSN: 

0976-044X), Elsevier’s SCImago Impact 

factor=0.65,www.orienrtjchem.org 

5.Aziz Behrami, “Antibacterial Activity of Coumarine Derivaties 

Synthesized from 4-Chloro-chromen-2-one. The comparasion 

with Standard Drug”, Vol.30., No.(4), Pages 1747-1752, May-Jun 

2014, ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY) (ISSN: 0970-020 

X), CODEN: OJCHEG, Impact factor=0.57.  

www.orienrtjchem.org 

X   

6.Aziz Behrami, “Synthesis,characterization and antibacterial 

studies of 4,7-Dichloro-chromen-2-one, derivatives and its metal 

(II,III) Complexes”,Vol.4 Issue 3 Pg.58-63, July 2014, Internatio-

nal journal of research in chemistry and enviroment, ISSN:2248-

9649,Impact factor=0,423,www.ijrce.org 

X   

7.Aziz Behrami, Islam Krasniqi, “Synthesis, characterization and 

antibacterial studies of 8-[4-4-chlorocarbonyl-phenylimino)=buta-

1,2,3-trienylideneamino]-2-oxo-2H-chromene-4—carbonyl 

chloride [Complex with Fe(II), Co(III)]”, Vol.5(5), Pages 597-602, 

Septembre-Octobre, 2014, Research jounal of pharmaceutical, 

biological and chemical sciences, Impact factor=0.35, ISSN: 

0975-8585, www.rjpcbs.com 

X   

8.Aziz Behrami, K.Vaso, S.Govori, I.Krasniqi, 

S.Demaku,I.Vehrapi, “Synthesis, chraracterization and 

antibacterial activity of some [8-amino-4,7-dihidroxy– chromen-2-

one],[N-(3-cyano-4-ethoxy-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-formamide] 

derivatives .the copmarision with standard drug”, Vol.3. Issue 2, 

Pages 876-883, April-June, 2012, Research journal of Pharma-

ceutical, biological and chemical sciences, Impact factor=0,35, 

ISSN: 0975-8585, www.rjpcbs.com 

X   

9.Aziz Behrami, I.Krasniqi,S.Demaku,B.Dobra,I.Shehu, “A Syn-
thesis, characterization and antibacterial studies of Bis –(3-
amino-4-methyl-phenyl)-phenyl-methanol and its [Complex with 
Co (II)]”, Vol 34 Issue 1, Pg.1138-1142, March 2013, Internation-
al journal of chemistry, Curent Impact Factor=1.4, ISSN: 
2051=2732, www.researchgate.net 

X   

10.Aziz Behrami, I.Krasniqi,S.Demaku, “Antibacterial activity of 
coumarine derivatives synthesized from 4,7-dihydroxy-2-oxo-2H-
chroen-3-carbaldehyde and comparision with standard drug“,Vol 
3(3), Pages 1306-1311, September 2012, International journal of 

 X  
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research in pharmaceutical and biomedical sciences, ISSN: 
2229-3701, www.ijrpbsonline.com 

11.Aziz Behrami, S.Demaku, I.Shehu, “Synthesized and antibac-
terial activity of derivatives 7chloro-4-hydroxy-2—oxo-2H-
chromen-3-carbaldehyde”, Vol.10 (2), Pages 197-202, 2015,J. 
int. Enviromental application & science, Global Impact factor = 
0.625, ISSN:1307-0428, www.jieas.com 

X   

12.Aziz Behrami,K.Vaso,I.Krasniqi, “Antibacterial activity of 
coumarine derivatives synthesized from hydroxy-4-2H-[1]-
benzopyran-2-one.The comparision with standard drug”, Vol.5 
(2), Pages 247-252, 2010, Global impact factor=0.625, 
J.int.Enciromental application & science, ISSN: 1307-0428, 
www.jieas.com 

X   

13.Aziz Behrami, I.Krasniqi, S.Demaku, I.Shehu “Synthesis, 
antibacterial studies of derivatives 4-chloro-5,7-dihidroxy-
chromen-2-one[complex with Ni (II), Ir (III)”, Vol.10 (1), Pages 
90-95, 2015, Global impact factor=0.625, J.int.Enciromental ap-
plication & science, ISSN: 1307-0428, www.jieas.com 

X   

14.Aziz Behrami,K.Vaso, O.Leci,M.Plakolli, I.Krasniqi, I.Vehapi, 
“Synthesisnand antibacterial activity of 2h-[1]-benzopyran-2-one 
derivatives.Comparision with streptomycin”, JEPE-BENA, Vol.12, 
No.12, 2011, Pages 652-660, Impact factor=0.102, ISSN:1311-
5065, www.jepe-journal.info 

X   

15.I.Krasniqi, A.Behrami, “Antibacterial activity of coumarine de-
rivatives synthesized from 7-chloro-4-hydroxy-chromen-2-one 
and copmarision with standard drgugs”, Vol.7(8); Page 568-572, 
2015, Impact factor=035, Journal of chemical and pharmaceuti-
cal research,ISNN: 0975-7384 CODEN(USA): JCPRC5, 
www.scimagojr.com 

X   

16.I.Shehu,S.Demaku,M.Morina, A.Malsiu,H.Bytyqi,A.Behrami, 
“Heavy metals in soil and vegetables in anadrinia region as a 
result of the use of pesticides, herbicides and fertilizers”, 
Vol.7(8); Pages 923-927, 2015, Impact factor=035, Journal of 
chemical and pharmaceutical research, ISNN: 0975-7384 
CODEN(USA): JCPRC5, www.scimagojr.com 

X   

17.I.Krasniqi, A.Behrami, S.Demaku, I.Shehu, “Antibacterial ac-
tivity of coumarine derivatives synthesized from 4-hydroxy-
chromen-2-one and comparision with standard drugs”, Vol.7(8); 
Pages 1041-1045, 2015,, Impact factor=035, Journal of chemical 
and pharmaceutical research, ISNN: 0975-7384 CODEN(USA): 
JCPRC5, www.scimagojr.com 

X   

18.I.Krasniqi, A.Behrami,S.Demaku, B.Dobra, I.Shehu, “Synthe-
sis, characterization and antibacterial studies of 4-chloro-7-
hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-carbaldehyde derivatives”, May 
2013, Vol 34 Issue 1, Pages 1-5, International journal of chemis-
try, Curent Impact factor=1.4, ISSN: 2051=2732, 
www.researchgate.net 

X   
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19.I.Shehu, S.Demaku, H.Bytyqi, A.Malsiu, D.Musliu, A.Behrami, 
“Pollution of the Toplluha river from human and industrial activity 
in the town of Suhareka”, Vol.9 (4), Pages 487-492, 2014, Global 
impact factor=0.625, J.int.Enciromental application & science, 
ISSN: 1307-0428, www.jieas.com 

X   

20.S.Demaku, B.Dobra, I.Shehu,F.Dobra,A.Malsiu,A.Behrami, 
F.Kuliqi, “Pollution with heavy metals in the wells and land 
around battery factory in Gjilan , after the processes of 
technological waste material”, Vol.9 (3), Pages 186-194, 2010, 
Global impact factor=0.625, J.int.Enciromental application & 
science, ISSN: 1307-0428, www.jieas.com 

X 

 
  

21.I.Krasniqi, I.Fejza, S.Abdullahu, M.Vasjari, K.Vaso,K.Krasniqi, 
A.Behrami, “Level of heavy metals and the impact anthropogenic 
pollution on some alternative springs in Drenica and Mitrovica 
zone –Kosovo”, Vol.5 (2), Pages 360-364, 2010, Global impact 
factor=0.625, J.int.Enciromental application & science, ISSN: 
1307-0428, www.jieas.com 

X   

22.Sh.Maxhuni, A.Behrami, I.Fejza, “The composition and tem-
poral behavior of amino acids in kackavall chees produced and 
manufactured in the dairies of Kosovo conditions” Vol.4 (4), 
Pages 364-368, 2009, Global impact factor=0.625, 
J.int.Enciromental application & science, ISSN: 1307-0428, 
www.jieas.com 

X   

23.K.Vaso, A.Behrami, S.Govori, I.Vehapi, “Synthesis and anti-
bacterial activity of some 2H-Chromen-2-one derivatives”, Asian 
Journal of Chemistry, Vol.23, No.9, Pages 3996-3998, 2011, 
Impact factor = 0,35, ISNN: 0970-
7077,www.asianjournalofchemistry.co.in 

X   

24.K.Vaso, A.Behrami, I.Krasniqi, “Antibacerial activity of com-

pounds synthesized from 4-chloro-3-nitro-2-[2]-benzopyran-2-one”, 

Vol.22, No.9, Pages 7313-7317, 2010,Impact factor = 0,35, Asian 
Journal of Chemistry, ISNN: 0970-

7077,www.asianjournalofchemistry.co.in 

X   

25.K.Vaso, A.Behrami, I.Krasniqi, O.Leci, I.Vehapi, “Synthesis, 
characterisaton and testing of some new coumarinderivatives as 
possible antibacterial agents”, Vol.12, No.12, Pages 264-270, 
2011,Impact factor=0.102, JEPE-BENA,ISSN:1311-5065, 
www.jepe-journal.info 

X   

26.K.Vaso, A.Behrami, S.Govori, “Synthesis and antibacterial 
activity of 4-(4-hydroxy-phenylamine)-3-[1-(phenylhydrazine]-
ethyl]-2H-[1]-benzopyran-2-one.The comparision of the antibac-
terial activity with standard drugs”, Vol.11(1), Pages 93-103, Na-
tura Montenegrina,Podgorica, ISSN 1451-5776, 
www.pmcg.co.me/publikacije 

   

27.Aziz Behrami, K.Vaso, O.Leci, M.Plakolli, “Sinteza e deriva-
tive te benzopiranon -2 dhe ndikimi i tyre ne E.coli”, Vol.7, Pages 
170-176, 2009, Buletini i Shkencave Natyrore, ISSN 2305-882X, 
buletini.fshn.edu.al 

 X  

28.K.Vaso, A.Behrami, “Hetimi i vetive antibakteriale te kompo-
nimeve te sintetizuara nga klor-4-nitro-3-benzopiranon-2 kunder 
staphylococcus aureus,Escherichia coli dhe klebsiella”, Vol.8, 

 X  
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Pages 114-124, 2009, Buletini i Shkencave Natyrore, ISSN 
2305-882X, buletini.fshn.edu.al 
29.K.Vaso, A.Behrami, “Vetitë antibakteriale të komponimeve të 
sintetizuara nga hidroksi-4-benzopiranon-2 kunder klebsiel-
lea.Krahasime me streptomycine”, Vol.41, Nr.2. Qeshor 2010, 
Pages 36-43, Buletini i shkecave mjeksore Tiranë, 
www.umed.edu.al 

 X  

 
Nëkëtëtabelëduhettëradhitenvetëmpunimetqë iplotësojnekriteret epërcaktuara nëStatutineUMIB -it(nenet përkatëse: 

155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te kunderten shenohet 

shenja X te rubrika pa impact faktore. AnëtarëteKomisionit vlerësuesmbajnëpërgjegjësi lidhur mesaktësinëe 

informatavepërpunimeteradhituranëkëtëtabelë.Komis ioni  v leresues mund te barasvleresoj 2 punime s i  
koautor  me 1 punim si  autor  kryesorKryetariikomisionit mundtëftohetngaKomisioni istudimeve 

përshpjegimeplotësueselidhurmeraportinerecensionit.Publikimeteradhitura nëkëtëtabelë(edhenëformëtë 

shtypur)duhett'idorëzohen sidëshmiKomisionittëstudimevesëbashkumeraportinerecensionit. 

 
Diskutim/interpretimi të dhënave tëparaqituranë tabelën2. 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton tëdhënateparaqituranëtabelëne 
mësiperme,dukedhënëinformatapër:revistënnëtëcilën kabotuar autori(dukepasurkujdes qëtëbëhetdallimiirevistës 
merecensionndërkombëtardhemefaktor impaktime 
revisionecilabotohetjashtëKosovës,pornukkarecensionndërkombëtardhefaklorimpakti), "impactfactorin"erevistës, 
shtëpinë botuese,"impactfactorin"personal,etj.duke men»parasysh fushënepublikimeve dhelëndëtnë tëcilat 
konkurronkandidati.Komisioniduhettëinterpretojëdhe tëdiskutojeedhe statusinekandidatitnëkuadërtëpunimit 
(p.sh.autoriparë etj).Anetarëtekomisioneve vlerësueseduhettë kenëkujdesqëpjesëmarrjanëkonferencadheabstraklet 
nga konferencat, nukmund tëparaqitensipunime shkencore.Komisioniduhettëprecizojëburimineinformatave nëtëcilin 
ështëmbëshetur,icilimundtë 
verifikohet.Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettë 
bashkëngjitennëkëtëraport) 

Kandidati punimet i ka të publikara në revista ndërkombëtare me recension 
ndërkombëtar dhe shumicën edhe me impakt faktor, gjë që kalon edhe numrin e 
paraparë të publikimeve që janë të nevojshme për thirrjen akademike që konkuron  
Më lartë janë të dhënat për publikime dhe në revistat përkatëse me Impakt faktor (vlera 
e saj) dhe pa impakt faktor por me recension ndërkombëtar. 

 

 
2. Kadidati- Gramoz Çubreli 
Punimet shkencore ose të arriturat artistike të kandidatit, të cilat e tregojnë origjinalitetin, 
ndikimin shkencor dhe citimin e publikimit në nivel ndërkombëtar. 

Të dhënat për punimet: 

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet, 
vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 
factor” 

Nr. I 

Citimev
e 

    

 
Diskutim/interpretimi të dhënave tëparaqituranë tabelën2. 

Nuk ka dëshmi se ka publikime e as pjesmarrje në konferenca 

 
2.Përvojanëmësimdhënie universitare-1. 
Aziz Behrami 
(Nekëtëpjesëtëraportitshenohëngradatparaprake shkencore dhetitujtakademikë tëkandidatit,universitetet ku ai 
kapunuar, programetakademike,kualifikimet,angazhiminëinstitucionejashtëvenditetj.Argumentet relevante 
përtëdhënat dhe burimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettëbashkëngjiten nëkëtë raport). 

Kandidati ka gradat shkencore” 
-Profesor i kimisë,  
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-Doktoratën e kryer në Universitetin e Tiranës të nostrifikuar në Prishtinë me numër 
25/02/2011, Nr. 674-463  
-Punën në Universitetin Publik të Prishtinës e ka filluar prej të vitit akademik 01/09/2010 
Asistent i angazhuar, dhe me thirrjen Profesor Asistent prej 18.11.2011 
Ka qenë aktiv në përpilimin e programeve-Syllabuseve studimore për lëndët që konkuron 

 

Kandidati-Gramoz Çubreli  
Kandidati ka gradat shkencore: Bachelor, Master (pa dokument origjinal) 
Thirrje akademike nuk ka, 
 
1. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionaledheudhëheqjanëhulumtim- 

1. Kandidati Aziz Behrami 
(Nëkëtëpjesëtëraportitshënohenpozitatdhefunksionetudheheqese,projektet shkencoredheprojektete tjera 
nëtëcilatkamarrëpjesëkandidati,statusiitijnëprojekt,programiprejtëcilit ë shtëfinancuar projekti, çmimet 
dhemirënjohjet,kualifikimetendryshme,patentat,inovacionietj.Argumentet relevantepërtëdhënatdheburimet 
mbështetësepërtëdhënat eparaqituraduhettë bashkëngjitennëkëtëraport). 

Drejtor i Gjimnazit “Gjergj Kastrioti Skenderbeu” Drenas 

Mësimdhanës në Gjimnazin “Gjergj Kastrioti Skenderbeu” Drenas 

 
2.Kandidati- Gramoz Çubreli 

Kandidati nuk ka ndonjë angazhim profesional për shkak të moshës, ka diploma për 
trajtime dhe çertifikata për angazhime të ndryshme, ka të kaluar testin Toefl, dhe 
dëshmi për njohjen e gjuhëvetë huaja 

 
4.Mobiliteti ikandidatit-  
 
1. Aziz Behrami 

(Në këtëpjesë tëraportit shënohenuniversitetet nëtëcilatkastudiuar kandidati,sidheinstitucionetetjeranëtë cilataika 
qëndruarpërqellimepedagogjikeshkencore, qendrime:hulumtuesejashtëvenditetj. Argumentet relevante përtëdhënat 
dheburimet mbështetëseper tedhenateparaqituraduhet tëbashkëngjiten nëkëtë raport). 

Ka studiuar në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore, studimet 

themelore, 

Studimet pauniversitare i ka vazhduar në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Shkenvave Ma-

tematiko-Natyrore,dhe 

Studimet e doktoratës i ka bë në Universitetin e Tiranës- Fakulteti i Shkencave Natyrore, Ti-

ranë,Shqipëri. 

 
2. Gramoz Çubreli 
Studimet e nivelit Bachelor-themelore i ka bë në Universitein ePrishtinës, “Hasan Prishtina”, 

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Departamenti i Telekomunikacionitkurse 

nivelin e Masterit për të cilat mungojnë dëshmitë e plota nuk mirren parasysh. 

 

5.Përfundimidhe propozimi(titullii c ilipropozohet) 

(Anetarët eKomisionit vlerësues janëtëobliguarqëtëshkruajnënjëarsyetim tëshkurtër përtitullinicili 

propozohet.Atajanëtëobliguarqëtëparaqesinnëmënyrëtëqartëpropozimin etyrevetëmpërnjekandidatpër nje 



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik 

 

 
14 

 

pozitë(osepërmëtepërkandidatë,nëseashtu ështëkërkuarmekonkurs). Komisioni vlëresuespërmbledhtë 

dhënatpërkandidatëtqëkanë aplikuar dhesjellkonkludimindhe propozimin earsyetuarpërkandidatindhe 

titullinnëtëcilinpropozohet (sipaskërkesave tëkonkursit,Statutitdhepozitëssëshpallur) përkandidatinicili 

propozohetpërpozitëneshpallur.Kjopjesëeraportit ë shtëepërbashkëtpërtëgjithëkandidatet, ndërse 4 kapitujtparaprake 

shkruhenpërsecilinkandidatveç eveç(përtegjithëkandidatëttëcilëtiplotësojnëkushtetpër 

aplikimsipasStatutitdhekonkursit). 

 

Në bazë të të gjitha të dhënave të prezentuara për kandidatët Dr.sc.Aziz Behrami, dhe   
MA.Sc.Gramoz Çubreli (nuk i plotëson kushtet për aplikim sipas Statutit dhe konkursit), ne si 
antarë të komisionit konkludojmë që kandidatiDr.sc.Aziz Behrami, është kandidat i vetëm që i 
plotëson kushtet, për këto arsye:  
 
-Është mësimdhënës aktual i lëndëve të shpallura në konkurs,  
-Ka thirrje akademike Profesor Asistent, ndërsa kandidatitjetër nuk ka thirrje akademike, 
-Kandidati Gramoz Çubreli, nuk ka gradë shkencore adekuate prandaj nuk i plotëson kushtet e 
parapara me konkurs, 
-Kandidati Aziz Behramiprej 01.09.2010ka qenë i anagazhur si Asistent i angazhuardhe thirrjen 
akademike Profesor Asistent e ka prej 18.11.2011.  
-Posedon përvojë në punë pedagogjike, arsimore dhe shkencore (shumëvjeçare dhe në 
kontinuitet), me student të nivelit Bachelor dhe Master.  
-Ka qenë aktivme publikime të artikujve shkencorënë revista ndërkombëtare pas zgjedhjes së 
fundit. 
-Prej zgjedhjes së fundit ka udhëhequr dy kandidatë në tema në nivelin masterdhe njënumër në 
nivelin bachelor. 
-Ka bë një recenzionpër publikim në revistën ndërkombëtare JIEAS, 
-Ka kontribuar nëavansimin dhe ngritjen e cilësisë së ligjërimit në lëndët e shpallura në konkurs 
si dhe ka treguar angazhim në hartimin e kurikulave – planprogrameve nga këto lëndë.  
-Nga zgjedhja e profesorit asistent (18.11.2011) ka treguar një aktivitet të dendur dhe punë 
kontinuale në fushën e edukimit dhe ngritjes së cilësisë mësimore, aplikimit të metodave të reja 
të studimeve sipas kërkesave aktuale në lëndët që konkuron. 
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