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Konferenca e Shkencave Inxhinierike dhe e Teknologjisë së Informacionit

21.11.2020, e shtunë
10:00-12:00 Seanca e parë
Moderator: M. RIZAJ, M. HAMITI
10.00-10.15
1. M. RIZAJ, J. PULA, Koncepti dhe qëllimet globale të zhvillimit të qëndrueshëm
(The concept and global goals of sustainable development)
10.15-10.30
2. E. JANUZAJ, Nxjerrja e dijës nga ontologjia e gjeneve me metodat e Data Mining
(Knowledge Discovery from Gene Ontology by Applying Data Mining)
10.30-10.45
3. B. DOBI, S. DOBI, E. DOBI, Implementimi i teknologjisë MODE-S dhe ADS-B në
shërbimet e navigacionit ajror të Shqipërisë për rritjen e kapacitetit dhe sigurisë së
trafikut ajror (The implementation of MODE-S and ADS-B technology in air navigation
services of Albania to increase the capacity and safety of the air traffic)
10.45-11.00
4. L. BAHTIJARI, E. MOLLAKUÇE, M.HAMITI, Dilema që shqetësoi opinionin kosovar:
A kanë mundur të merren për tri ditë të gjitha inçizimet e përdoruesve të telefonisë
moblie (Dilemma that concerned the Kosovar public: Was it possible to receive all the
recordings of mobile phone users within three days)
11.00-11.15
5. N. SHABANI, F. MUSTAFA, Një metodë e dizajnimit të qarkut elektronik për
ndërtimin e amplifikatorit të klasës D
(An electronic circuit design method for the construction of a classD)
11.15-11.30
6. F. MUSTAFA, N. SHABANI, Dizajnimi i qarkut elektronik për aplikim në matjet e
izolimit elektrik
(Electronic circuit design for application in electrical insulation measurements)
11.30-11.45
7. D. BERISHA, Ndikimi i aplikimit të teknologjisë së informimit dhe komunikimit në
ndryshimin e nivelit të të menduarit kritik te nxënësit
(Impact of application of information and communication technology in changing the
level of critical thinking to the student)

16:00-18:00 Mbledhja e Përgjithshme e IASH-së
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