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 دولة لٌبٌا
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة
 نقابة أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة  

 

 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 السٌرة الذاتٌة لعضو هٌئة تدرٌس

 بالجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة

 
 أواًل: انبياَاث انشخصيت:

 متزوج :الحالة االجتماعٌةفلضطيني   ـــة:ــــالجنسٌــــعلي ًوصف صليمان عكاشت  االسم رباعً:

 املوارد البحريت. :/الكلٌةمكان العملرئيط كضم علوم البيئت  الوظٌفة الحالٌة:زليتن  –املىطرحت  مكان اإلقامة:

ـــــم: علوم البيئت  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  أصتاذ مضاعد الدرجة العلمٌة:.علوم بيئت  ص:ـــــــالتخصاللضــ

 المهارات واللغات التً ٌجٌدها:

 درجة اإلتقان المهارات / اللغات 

 ممتاز الحاســــــــوب

 جٌد اللغة اإلنجلٌزٌة

 ممتاز مهارات التحلٌل اإلحصائً باستخدام الحاسوب

 ممتاز التحلٌل الكٌمٌائً أجهزةتشغٌل واستخدام العدٌد من 
 

 aly_okasha2002@yahoo.com.البرٌد االلكترونً: 00218913446102الهاتف
 

 ثاَيًا: املؤهالث انعهًيت )يٍ األحذث إىل األقذو(:

 
 
 

 املهاو اإلداريت: ثانثًا:
 جهة العمل المهام اإلدارٌة

 مدة العمل 

 إلى من

 مضتمر م25/5/2013 كليت املوارد البحريت رئيط كضم علم البيئت البحريت

 م31/8/2014 م22/4/2012 كليت املوارد البحريت رئيط كضم الدراصت وإلامتحاهاث

 م21/4/2012 م2/9/2008 علوم الخمط ميضم شعبت علوم البيئت بلضم علوم الارض والبيئت

 مضتمر 31/8/2014 كليت املوارد البحريت مدًر مكتب البحوث والدراصاث

 
  

 انتخصص انذقيق انتخصص انعاو انشهادة
تاريخ احلصىل 

 عهيها
 جهت احلصىل عهيها

 قسى كهيت جايعت

 الدكتوراه
الضاحل  2010 علوم بيئت علوم بيئت

 الغربي

 علوم البيئت العلوم

 Removal of heavy metals from aqueous solutions by adsorption on Ashkida soil: Equilibrium and kinetic study عىوان ألاطروحت

 علوم البيئت الهىدصت صبها 2002 علوم بيئت علوم بيئت املاحضتير

 لتخفيف التراكيز العاليت للحدًد واملىجىيز بها جلدًر بعض املكوهاث الكيميائيت ملياه الشرب بوادي الشاطئ واختبار بعض الطرق  عىوان الرصالت

 البكالوريوش 

 أو الليضاوط

 علوم البيئت الهىدصت صبها 1994 علوم بيئت علوم بيئت
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 )يرتبت زيُيًا(:رابعًا: انذوراث انتذريبيت 

 مالحظات / ساعةالمدة التارٌخ الجهة المنظمة اسم الدورة ت

1 
 1994 مصىع الاصمىت بمدًىت زليتن دور المختبرات فً صناعة االسمنت

صاعاث  6أصبوعين 

 ًوميا
 

دورة تدرٌبٌة خاصة على جهاز  2

 Atomicاالمتصاص الذري 
Absorption Spectrometer 

(AAS)   مودٌل Varian Spectra A 
50, 

 Sadeem companyشركت الضدًم

Ltd. 
31/1 to 2/2 2009 18 صاعت 

 

بمختبرات قسم  2009تدرٌب عملً سنة  3

الهندسة الكٌمٌائٌة على اجهزة 

 Atomicاالمتصاص الذري 
Absorption Spectrometer 

الىلاء لتلىياث املياه والبيئت شركت 

 .واملعامل
 اثصاع 8 27/5/2009

 

ورشة عمل بعنوان التقوٌم والقٌاس فً  4
 العملٌة التعلٌمٌة

هلابت اعضاء هيئت التدريط 

 بالجامعت الاصمريت
  صاعاث 10 م2015مارش  2-3

دورة تدرٌبٌة بعنوان علم النفس فً  5
 العملٌة التعلٌمٌة

هلابت اعضاء هيئت التدريط 

 بالجامعت الاصمريت

 3ابريل حتى  29مً 

 م2015ًوهيو 
  صاعت 18

دورة تدرٌبٌة بعنوان استراتٌجٌات  6
 التدرٌس الجامعً

هلابت اعضاء هيئت التدريط 

 بالجامعت الاصمريت

 30ابريل حتى  11مً 

 م2015ماًو 
  صاعت 18

7 
 اخالقٌات المهنة فً الجامعة

هلابت اعضاء هيئت التدريط 

 بالجامعت الاصمريت

ًوهيو 1ابريل حتى  27مً 

 م2015
  صاعت 18

برنامج تدرٌبً متكامل بعنوان التنمٌة  8
المهنٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس الجامعً 

 اساسٌات التربٌة والتعلٌمفً مجاالت 

هلابت اعضاء هيئت التدريط 

 بالجامعت الاصمريت

الى  14/1/2015مً 

 م3/6/2015
 صاعت 100

 

 خايسًا: خرباث انتذريس:
 المكان الجهة المستوى المقررات التً تم تدرٌسها ت

1 
 حامعت املركب بكالوريوش أصاصياث علم املياه

 كضم البيئت بكليت العلوم

 السراعت والطب البيطري كليت 

2 
 بكالوريوش كيمياء مياه هظري وعملي

 حامعت املركب

 الجامعت ألاصمريت إلاصالميت

 كضم البيئت بكليت العلوم

 كليت املوارد البحريت

3 
 بكالوريوش هظري وعملي 2و1كيمياء جحليليت 

 حامعت املركب

 الجامعت ألاصمريت إلاصالميت

 كضم البيئت بكليت العلوم

 املوارد البحريتكليت 

 كضم البيئت بكليت العلوم حامعت املركب بكالوريوش 2و1معالجت مياه  4

5 
 بكالوريوش كيمياء جحليليت باألحهسة هظري وعملي

 حامعت املركب

 الجامعت ألاصمريت إلاصالميت

 كضم البيئت بكليت العلوم

 كليت املوارد البحريت

6 
 بكالوريوش إحصاء بيئي وجحليل بياهاث

 حامعت املركب

 الجامعت ألاصمريت إلاصالميت

 كضم البيئت بكليت العلوم

 كليت املوارد البحريت

7 
 بكالوريوش الصىاعيتلوث ال

 حامعت املركب

 الجامعت ألاصمريت إلاصالميت

 كضم البيئت بكليت العلوم

 كليت املوارد البحريت

8 
 بكالوريوش علميت. كتابتطرق بحث و 

 حامعت املركب

 ألاصمريت إلاصالميتالجامعت 

 كضم البيئت بكليت العلوم

 كليت املوارد البحريت
 

 سادسًا: خرباث انتذريب:
 التارٌخ المكان الجهة الدورات التً نفذها ت

 11/5/2014 الخمط شركت البدائل التحليل الاحصائي باصتخدام الحاصوب 1

19/3/2015 الخمط شركت البدائل الختباراث املياه AqQaاصتخدام برهامج  2  

20/3/2015 الخمط شركت البدائل Disperاصتخدام برهامج محاكاة اهتشار ملوجاث الهواء  3  

22/3/2015 الخمط شركت البدائل Descarلوجاث يي املاء املاصتخدام برهامج محاكاة اهتشار  4  
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 سابعًا: املؤنفاث وانبحىث املُجسة:
 ،المؤتمر الوطنً الثالث للتقنٌات الحٌوٌة ،تقدٌر بعض المكونات الكٌمٌائٌة لمٌاه الشرب بمنطقة وادي الشاطئ، وعبد الكبٌر مختار عكاشة علً (1

 .م14/3/2005-12فً الفترة من  ،سبها

المؤتمر الوطنً الثالث  ،ستخدام الحجر الجٌري فً إزالة التراكٌز العالٌة للحدٌد والمنجنٌز من مٌاه الشربا ،عكاشة علً وعبد الكبٌر مختار (2
 .م14/3/2005-12فً الفترة من  ،سبها ،للتقنٌات الحٌوٌة

3) M. Elatrash, M. Abdel Galil, and A. Y. Okasha, "A study on ancient libda sea port and its beach characteristics", 
journal of environmental sciences , the university of Mansoura – Egypt, Vol. 32, (2006) 

تهالك الطاقة والمٌاه المؤتمر الدولً األول لترشٌد اس ،استخدام موارد البٌئة فً إزالة الحدٌد والمنجنٌز من المٌاهو حواس عقاب،  عكاشة علً (4

 .5/2007/ 31-30فً الفترة من  ،فً قطاع السٌاحة وتأثٌرها على البٌئة

5) A. Y. Okasha, M. Abdel Galil, and, M. Elatrash, "Chemical characteristics of ground water along the coastal 
area between wadi libda and wadi kaam", The 14

th
 Arab Chemistry Conference (ACC-14), 31March- 3

rd
 

April 2007, Tripoli, Libya. 

6) M. Abdel Galil, H. Abu Arabia, M. Elatrash and A. Y. Okasha,"Assessment of sand transported by wind along 
the ancient Libda city beach and its impact on the ancient constructions", The 2

nd
 Basic Sciences 

Conference, 4-8/11/2007, Al-Fateh University, Tripoli, Libya 

تقدٌر الخواص المختلفة لموارد المٌاه السطحٌة فً منطقة وادي كعام وتؤثٌرها على استخدامات المٌاه، شمال ، العمرونً خالد و عكاشة علً (7
 (.2008)قارٌونس ، جامعة مؤتمر الموارد الطبٌعٌةا، غرب لٌبٌ

دراسة عن حقول الكثبان الرملٌة وتقٌٌم مخاطر زحف الرمال للمنطقة مابٌن سبها وبراك، ، األطرش مختار و عبد الجلٌل محمد، عكاشة علً (8
 .( ، لٌبٌا24/10/2008-22) بسبها فً الفترة  المؤتمر األول للتشٌٌد فً المناطق الصحراوٌةكتاب ابحاث، جنوب لٌبٌا

9) H. G. Ibrahim, A. N. Awad and A. Y. Okasha, Kinetics of Cr(III) Adsorption on by-pass Cement Kiln Dust, 58th 
Canadian Chemical Engineering Conference (20-24/10/2008). 

10) A. Y. Okasha, M. M. Aboabboud, A. N. Awad and H. G. Ibrahim, Phenol Removal from Aqueous Systems by 
Sorption with some Local Waste Materials, The 4th Technology of Oil and Gas Forum and Exhibition, 21-23 
October 2008, Tripoli – Libya. (TOG 2008) 

11) A. Y. Okasha, M. M. Aboabboud, A. N. Awad and H. G. Ibrahim, Adsorption of Phenol from Aqueous Solutions 
by Cement Kiln Dust, The First International Chemical and Process Engineering Conference and Exhibition, May 
5 – 7, 2009 Tripoli – Libya(CHI 2009) 

12) H. G. Ibrahim, A. Y. Okasha, A. alsari and M. S. Elatrash,Removal of Chromium from Tannery Wastewater 
Effluents by Fixed-Bed System, بكلٌة العلوم األساسٌةالمؤتمر الثالث للعلوم  (، 4/2009/ 27-25، جامعة الجبل الغربً، غرٌان، لٌبٌا )  

13) A. Y. Okasha, H. G. Ibrahim, M. M. Aboabboud, and A. N. Awad,Removal of Copper from Aqueous Solutions by 
Adsorption Technique onto Low Cost material,  األساسٌةالمؤتمر الثالث للعلوم بكلٌة العلوم، جامعة الجبل الغربً، غرٌان، لٌبٌا  

(25-27 /4/2009،)  

14) H. G. Ibrahim, A. Y. Okasha, and M. S. Elatrash, Using Cement Kiln Dust For Treatment Tannery Wastewater 
Effluents, the 11

th
 International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2009). 

15) A. N. Awad, H. G. Ibrahim, and A. Y. Okasha, THE AVAILABLE CONTROL TECHNOLOGIES FOR SOX AND NOX 
EMISSION FROM INDUSTRIAL SOURCES: A REVIEW, the 11

th
 International Conference on Environmental 

Science and Technology (CEST2009). 

16) M. S. Elatrash, A. Y. Okasha and H. G. Ibrahim,COPPER REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY USING 
PORTLAND CEMENT KILN DUST, the TIES 2009 and GRASPA Conference 2009, in Bologna, Italy. 

، المؤتمر العالمً للتنوع الحٌوي، تؤثٌر غبار مصانع االسمنت على التنوع الحٌوي، هدٌة الهادي، عصر رجب والعوض رشٌدة، عكاشة علً (17

 (.2009/ 11/ 18-16سبها. )

التلوث المٌكروبً لألسماك البحرٌة فً منطقة الخمس نتٌجة  ،والشريف مصطفى عكاشة علًزلطوم ام الخير, مادي نوري, جميل احمد ,  (18

 (.2009/ 11/ 18-16، سبها. )المؤتمر العالمً للتنوع الحٌوي، لصرف مٌاه المجاري المنزلٌة بها

19) Mohamed Al-Meshragi, Hesham G. Ibrahim and Aly Y. Okasha, " Removal of Trivalent Chromium from Aquatic 
Environment by Cement Kiln Dust: Batch Studies", J. of AIP Conference proceedings, Vol. 1127, pp. 74-85 
(2009). 

 

file:///D:/سيرة%20ذاتية/C%20V%20-Dr%20Okasha/البحوث/سبها%20مياه%20الشرب%20بالشاطئ.pdf
file:///D:/سيرة%20ذاتية/C%20V%20-Dr%20Okasha/البحوث/سبها%20مياه%20الشرب%20بالشاطئ.pdf
file:///D:/سيرة%20ذاتية/C%20V%20-Dr%20Okasha/البحوث/المنصورة.pdf
file:///D:/سيرة%20ذاتية/C%20V%20-Dr%20Okasha/البحوث/استخدام%20موارد%20البيئة%20في%20ازالة%20الحديد%20والمنجنيز%20من%20المياه.pdf
file:///D:/سيرة%20ذاتية/C%20V%20-Dr%20Okasha/البحوث/استخدام%20موارد%20البيئة%20في%20ازالة%20الحديد%20والمنجنيز%20من%20المياه.pdf
file:///D:/سيرة%20ذاتية/C%20V%20-Dr%20Okasha/البحوث/الكيميائيين%20العرب%2014.pdf
file:///D:/سيرة%20ذاتية/C%20V%20-Dr%20Okasha/البحوث/علوم%20جامعة%20الفاتح.pdf
file:///D:/سيرة%20ذاتية/C%20V%20-Dr%20Okasha/البحوث/دراسة%20عن%20حقول%20الكثبان%20الرملية.pdf
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20) A.Y. Okasha, M.S. Elatrash, H.G. Ibrahim, "Removal of Copper from Aqueous Slution by Adsorption on a Libyan 
Soil", 5

th
 International Symposium on Hydrocarbons Chemistry (ISHC5), Sidi Fredj, Algiers, May the 23

rd
 to 

25
th, 

(2010), No. PEE-101 

21) Hesham G. Ibrahim , Mohamed Al-Meshragi, Ahmed N. Awad and A. Y. Okasha, "Kinetic Studies of Chromium 
Ions Sorption on Bypass Cement Kiln Dust", 5

th
 International Symposium on Hydrocarbons Chemistry (ISHC5), 

Sidi Fredj, Algiers, May the 23rd to 25th, (2010), No. PEE-60. 

22) Aly Y. Okasha, and Hesham G. Ibrahim " Phenol Removal from Aqueous Systems by Sorption of Using Some 
Local Waste Materials", Electrical J. of Environmental , Agricultural and Food Chemistry (EJEAFChe),  9 (4), 
2010. [796-807] 

23) Mohamed M. Aboabboud, Hesham G. Ibrahim and A. Y. Okasha, "Removal of Chromium Ions from Industrial 
Effluents by Adsorption Technique (Batch and Column) Studies", TechConnect World 2010 conference and 
Expo. June 21-24 Anaheim, CA, USA, (2010), No. TU5.209. 

24) H. G. Ibrahim, M. Al-Meshragi, H. A. Elakrami, A. Y. Okasha, "Removal of chromium trivalent ions from 
aqueous solutions using bypass cement kiln dust and its application to tannery wastewater treatment", 13

th
 

Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, 28 
August – 1 September 2010, Prague, Czech Republic, No. 703. 

25) A.Y. Okasha, M.S. Elatrash, H.G. Ibrahim, "Kinetic and equilibrium studies of cadmium adsorption on a Libyan 
soil", 9

th
 International Congress of chemical and Process Engineering and 7

th
 European Congress of chemical 

Engineering (ECCE-7), 28 Aug.–1 Sep. 2010, Prague, Czech Republic, No. 686. 

26) Aly Y. Okasha and Hesham G. Ibrahim, "Removal of Cu
2+

 Ions from Aqueous Solutions by Adsorption on a 
Libyan Soil", J. of Environmental Science and Engineering (USA), 2010, 4(.10) (Serial No.35) , 9-15. 

27) Aly Y. Okasha and Hesham G. Ibrahim, Treatment System of Produced Water for Oil and Gas Industry, First 
Scientific Conference on Petroleum Resources and Manufacturing, 27-28 October 2010 Brega, Libya 

28) Hesham G. Ibrahim and Aly Y. Okasha, "Improve Performance and Efficiency of the Steam Power Plant", First 
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 ".المجاورة
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  ة والمرشالدات برعاٌالة مالن المجلالس المحلالً بالزلٌتن بتالارٌخ الالذي قامالت باله مفوضالٌة زلٌالتن للكشالاف شالارع البٌئالةمشارك ومستشالار علمالً لبرنالامج

 م.10/4/2013

 

  م تحالالت شالالعار مالالن اجالالل خلالالق بٌئالالة امنالالة بمؤسسالالاتنا 28/4/2013مشالالاركة فالالً الملتقالالى االول للسالالالمة والصالالحة المهنٌالالة وحماٌالالة البٌئالالة بتالالارٌخ

 .وزارة الصناعة اللٌبٌة الصناعٌة وبرعاٌة

  ً2013ٌونٌو  18،19ممثل جامعة المرقب فً ندوة حماٌة البٌئة واالرث الطبٌعً والثقافً التً عقدت بجامعة طرابلس ٌوم. 

 والسوالمة المهنٌوة  الصوحةبمحاضالرة بعنالوان  28/4/2014 بتالارٌخ لإلسمنتة للسالمة والصحة المهنٌة بالشركة األهلٌة لثمشاركة فً الندوة الثا

 .من أخطار المواد الكٌمٌائٌة

 والقاء محاضالرة تثقٌفٌالة بعنالوان المخلفالات الصاللبة واثارهالا الساللبٌة علالى البٌئالة والكائنالات البحرٌالة،  زلٌتنركة فً حملة البحر والشمس بمدٌنة مشا

 م10/10/2014بتارٌخ 

 .ضٌف مشارك فً عدة حلقات من البرامج البٌئٌة بإذاعة زلٌتن الحرة 
 

 : عضىيت انهجاٌ انعهًيت:عاشراً 
 م20/10/2015األسمرٌة اإلسالمٌة منذ عضو المجلس العلمً لمركز البحوث والدراسات بالجامعة  .1

 وعلوم البحار، الصادرة عن الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة، لٌبٌا. البٌئةمدٌر تحرٌر مجلة تقنٌات  .2

 م.17/12/2015-15لٌبٌا،  -مقرر اللجنة العلمٌة للمؤتمر الثانً لعلوم البٌئة، الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة، زلٌتن .3

 معة األسمرٌة اإلسالمٌة.عضو هٌئة تحرٌر مجلة الجا .4

 م25/8/2016-24لٌبٌا  -عضو اللجنة العلمٌة للمؤتمر الثالث لألمن الغذائً وسالمة األغذٌة، مصراته .5

 2013/2014حتى  2009/2010عضو اللجنة الفنٌة لتورٌد األجهزة والتجهٌزات المعملٌة ، جامعة المرقب للسنوات من  .6

 2014/2015لجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة، للعام الجامعً مقرر لجنة تنظٌم المقررات اإلسالمٌة با .7

8. Journal of Environmental Science and Engineering, (USA). 

9. InternationalJournal of Environmental Science and Technology,(IJEST) 

10. African Journal of Environmental Science and Technology, (USA). 

11. Electrical J. of Environmental, Agricultural and Food Chemistry (Spain), 

12. Journal of Environment and Pollution (Canada)  

13. The "International Journal of Development and Sustainability"  ISDS Society, Japan 

 :وانتطىعيت انعهًيتوانروابط : عضىيت اجلًعياث رإحذي عش
 1994اتحاد المهندسٌن الفلسطٌنٌٌن منذ  -1
 1995نقابة المهندسٌن اللٌبٌٌن منذ  -2
 2002جمعٌة أصدقاء البٌئة اللٌبٌة منذ  -3
 2003لٌبٌا منذ  –نقابة أعضاء هٌئة التدرٌس الجامعً  -4
 2011زلٌتن  –مؤسسة اإلٌثار للتنمٌة  -5

 )اجملاالث انعهًيت وانفكريت واألدبيت يرتبت حسب األهًيت(: االهتًاوجمال اثُا عشر: 
 معالجة المٌاه والمٌاه العادمة. -1
 عملٌات الفصل الكٌمٌائً باستخدام تقنٌة االدمصاص )االمتزاز( -2
 التغٌرات البٌئٌة وتلوث البٌئة. -3
 المعالجة الحٌوٌة -4
 التنوع الحٌوي والتصحر -5
 اته البٌئٌةتلوث الهواء مصادره وأثاره وتأثٌر -6
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