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   aly_okasha2002@yahoo.com                                                                       البريد االلكتروني: 
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 المؤهالت العلمية:  
 West Coast University، كلية العلوم، جامعة م( 2010دكتوراه في علوم البيئة )  -

(International) 

 جامعة سبها.  -، كلية العلوم الهندسية والتقنية م(2002ماجستير علوم بيئة ) -

 جامعة سبها.  -، كلية العلوم الهندسية والتقنية م(1994علوم بيئة )الوريوس  بك -

 

 الخبرات:
   .م 15/7/8201من تاريخ في علوم البيئة  شارك استاذ م -

  منذ  سمرية االسالمية جامعة االال – زليتن الموارد البحرية  بكليةرئيس قسم علم البيئة البحرية  -

 . م 1/1/2014

  جامعة المرقب منذ  – الموارد البحرية زليتن  بكلية قسم علم البيئة البحرية ب عضو هيئة تدريس  -

 . م2012/ 22/4

وحتى   م 2/9/2005 جامعة المرقب من  – عضو هيئة تدريس بكلية اآلداب والعلوم بالخمس  -

 . م2012/ 21/4

من خريف  جامعة المرقب لعامين دراسيين  – عضو هيئة تدريس بكلية الزراعة والطب البيطري  -

 . م8/2005/ 31حتى  2003

مين  امعة المرقب للعاج  –عضو هيئة تدريس متعاون بقسم الكيمياء بكلية اآلداب والعلوم بزلتين  -

 . 2004-2003و  2003 -2002الدراسيين  

 

 المهام التي كلفت بها:
جامعة المرقب من   –منسق شعبة علوم البيئة بقسم علوم االرض والبيئة بكلية علوم الخمس  -

 م. 2012/ 20/4م وحتى تاريخ  2/9/2008

 عكاشة   سليمان   . علي يوسفد 
 البحرية قسم علم البيئة

 زليتن – موارد البحريةكلية ال
 ةالجامعة االسمرية االسالمي
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  من المرقب  جامعة  – الموارد البحرية زليتن  بكلية رئيس قسم الدراسة واالمتحانات  -

 . م 2013/ 24/5الى  م2012/ 22/4

  منذ  الجامعة االسمرية االسالمية  – الموارد البحرية زليتن  بكليةرئيس قسم علم البيئة البحرية  -

 م. 2013/ 25/5

  للسنوات عضو اللجنة الفنية لتوريد االجهزة والتجهيزات المعملية لمعامل جامعة المرقب  -

 . 2012/2013و 2011/2012و  2009/2010و  2008/2009

 
 ها:المقررات الدراسية التي قمت بتدريس 

 ،2و1معالجةة ميةاه  نظري وعملي، 2و1 علم المياه، كيمياء مياه نظري وعملي، كيمياء تحليلية أساسيات 

، كتابةة تقةارير الصةناعيتلةو  ال، إحصةاء بيئةي وتحليةل بيانةات، نظري وعملي باألجهزةة يكيمياء تحليل

 علمية.

 

 دورات تدريبية خاصة: 
ليبيا   -بمدينة زليتن  مصنع االسمنت في  السمنتدور المختبرات في صناعة ادورة تدريبية على  -1

 . 1995في العام 
 Atomic Absorptionدورة تدريبية خاصة على جهاز االمتصاص الذري  -2

Spectrophmeter (AAS)   موديل Varian Spectra A 50, السديم  عن طريق شركة  

.company Ltd Sadeem 2009ة سن . 
بمختبرات قسم الهندسة الكيميائية على اجهزة االمتصاص الذري   2009تدريب عملي سنة  -3

SpectrometerAtomic Absorption   النقاء لتقنيات المياه والبيئة  عن طريق شركة
 . والمعامل

 
 : ت مهاراال

 Ms-Dos, Windowsالحاسوب مع نظم التشغيل المختلفة من ويندووز )استخدام جهاز  مهارة -1

98, Me, 2000, XP, Vista, Win7.0  ) الى باإلضافة Microsoft office 
 . في استخدام عدد من البرامج العلمية المتخصصة في البحو  البيئية والتحليل االحصائي  خبرة -2
 يل الكيميائي. اجهزة التحلالعديد من  واستخدام   تشغيل ة على القدر -3

 
 مجاالت البحث العلمي: 

 معالجة المياه والمياه العادمة.  -1
 عمليات الفصل الكيميائي باستخدام تقنية االدمصاص )االمتزاز(  -2
 التغيرات البيئية وتلو  البيئة.  -3
 المعالجة الحيوية  -4
 التنوع الحيوي والتصحر  -5
 بيئية واثاره وتأثيراته التلو  الهواء مصادره  -6
 

 خاصة:  عضوية 
 1994 الفلسطينيين منذ اد المهندسين اتح -1
 1995نقابة المهندسين الليبيين منذ   -2
 2002جمعية اصدقاء البيئة الليبية منذ  -3
 2011زليتن  –مؤسسة االيثار للتنمية  -4
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 علمية: لجان عضوية 
 م20/10/2015ة اإلسالمية منذ عضو المجلس العلمي لمركز البحو  والدراسات بالجامعة األسمري .1

 وعلوم البحار، الصادرة عن الجامعة األسمرية اإلسالمية، ليبيا. البيئةير مجلة تقنيات مدير تحر .2

 م.17/12/2015-15ليبيا،  -مقرر اللجنة العلمية للمؤتمر الثاني لعلوم البيئة، الجامعة األسمرية اإلسالمية، زليتن .3

 سمرية اإلسالمية.عضو هيئة تحرير مجلة الجامعة األ .4

 م25/8/2016-24ليبيا  -للمؤتمر الثال  لألمن الغذائي وسالمة األغذية، مصراتهعضو اللجنة العلمية  .5

 14/2/2018-12عضو اللجنة العلمية للمؤتمر االول للعلوم والتكنولوجيا، سبها ليبيا،  .6

 26/2/2018ة، طرابلس، ليبيا، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الوطني االول للتلو  البحري والمياه الجوفي .7

حتةةى  2009/2010نة الفنية لتوريةةد األجهةةزة والتجهيةةزات المعمليةةة ، جامعةةة المرقةةب للسةةنوات مةةن عضو اللج .8

2013/2014 

 2014/2015مقرر لجنة تنظيم المقررات اإلسالمية بالجامعة األسمرية اإلسالمية، للعام الجامعي  .9

 للمنةةاطق اإلقليميةةة األنشةةطة ركةةزم مع بالتعاون خاصة، بحماية المتمتعة للمناطق اإلقليمية األنشطة مركز مستشار .10

 فةةي البحريةةة القمامةةة إلدارة اإلقليمية الخطة لدعم ليبيا في الملموسة األنشطة من عدد لتنفيذ خاصة بحماية المتمتعة

 (Decision I6 2117 - COP 18} المتوسط البحر

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

12. International Journal of Environmental Science and Technology,(IJEST)  

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

14. Journal of Environment and Pollution (Canada)   

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

 

 : والمقابالت الندوات

 28/4/2006بتةةاريخ  مشةةاركة فةةي نةةدوة السةةالمة والصةةحة المهنيةةة بالشةةركة األهليةةة لالسةةمنت  •

 .التلوث بالضوضاء وأثره على العمالة داخل مصانع االسمنتبمحاضرة بعنوان 

 1/5/2008بتةاريخ في الندوة الثانية للسالمة والصحة المهنية بالشركة األهلية لالسمنت  مشاركة •

 .الصحة والسالمة المهنية في المختبرات الكيميائيةبمحاضرة بعنوان 

 3/5/9200 بتةاريخ الصحة المهنية بالشركة األهلية لالسمنت ة للسالمة ولثمشاركة في الندوة الثا •

 . واثرها على المنتجين والعملية االنتاجية المهنيةاألمراض بمحاضرة بعنوان 

جامعةة  -لتي اقامهةا قسةم علةوم االرض والبيئةة بكليةة العلةوممنسق احتفالية اليوم العالمي للبيئة وا •

الحتفاليةة تحةت لمحاضرة عامة في النةدوة المرافقةة مع القاء  7/6/2010–5المرقب للفترة من  

 ".المصادر واالثار والعالج –التلوث البيئي عنوان " 

 .2و 1 ات برنامج البيئة والحياة الذي يقدم بإذاعة المرقب المحليةضيف مشارك في عدد من حلق •

-26بةةراك بمدينةةة الخمةةس فةةي الفتةةرة مةةن  – الملتقةةى السةةابع لخريجةةي التقنيةةةمشةةاركة فةةي  •

 م.27/4/2012

 -هةا قسةم علةوم البيئةة بكليةة البحريةة منسق احتفالية مدينة زليتن باليوم العالمي للبيئةة والتةي اقام •

مع القةاء محاضةرة عامةة  5/6/2012في يوم  مؤسسة االيثار للتنميةجامعة المرقب بالتعاون مع 

فااي مدينااة زليااتن والمن قااة  المشاااكل البيئيااةفةةي النةةدوة المرافقةةة لالحتفاليةةة تحةةت عنةةوان " 

 ".المجاورة

م  برعايةة مفوضةية زليةتن للكشةافة 6/4/2013وتطلعةات بتةاريخ  ندوة البيئةة امةالمشاركة في  •

 والمرشدات ومؤسسة الشهيد للتنمية والعمل التطوعي.
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الذي قامت به مفوضية زليةتن للكشةافة والمرشةدات  شارع البيئةمشارك ومستشار علمي لبرنامج  •

 م.10/4/2013برعاية من المجلس المحلي بزليتن بتاريخ 

تحةت م 28/4/2013بتةاريخ  مشاركة في الملتقى االول للسالمة والصحة المهنيةة وحمايةة البيئةة •

 .وزارة الصناعة الليبية اتنا الصناعية وبرعايةشعار من اجل خلق بيئة امنة بمؤسس

 بتةةةاريخ ة للسةةةالمة والصةةحة المهنيةةةة بالشةةةركة األهليةةة لالسةةةمنت لثةةة مشةةاركة فةةةي النةةدوة الثا •

 . المهنية من أخطار المواد الكيميائية والسالمة الصحةبمحاضرة بعنوان  28/4/2014

المخلفاات الصالبة مشاركة في حملة البحر والشمس بمدينة زليتن والقاء محاضرة تثقيفيةة بعنةوان  •

 م10/10/2014بتاريخ  وأثارها السلبية على البيئة والكائنات البحرية،

تلاوث بمحاضرة بعنوان  11/11/2017 بتاريخندوة التلو  البحري والمياه الجوفية مشاركة في  •

 .المياه الجوفية

المتوسةط"  قبة والتقييم المتكامةل لبيئةة البحةرا"المر  التحضيرية للبرنامج التدريبياللجنةةةة عضو  •

(IMAP) ضرة علمية ضمن والقاء محا م،2018ديسمبر،  20إلةةةةةةى  19في الفترة من  د قالمنع

 فاي البيئاة البحرياةالقاعياة والشاا ئية ياات المخلفاات الصالبة بعنوان  رق قياا  كمرنامج الب

 ،البحرية البيئة غذيات فيلتحليل الم عيناتوحفظ وتجهيز الاخذ  أساليببعنوان   أخرىومحاضرة  

 المتمتعةة للمناطق اإلقليمية األنشطة مركز بتنظيم  ، زليتن، ليبيامقر نادي الشاطئ البحريب وذلك

الهيئةة و خاصةة بحمايةة المتمتعةة للمنةاطق اإلقليميةة األنشةطة ركةزم مع بالتعاون خاصة، بحماية

  .ليبيا العامة للبيئة

بأضارار مخلفاات البالساتي  للتعريةف  االسماك صياديل لورشة العملاللجنةةةة التحضيرية عضو  •

والتي كانت يوم وص، وية بالخصوالقاء محاضرة توع ما يمكنهم فعله للتخلص منهاو على البيئة

 .البحري، زليتن، ليبيا ليتنزم، بمقر نادي 2018، ديسمبر 29 السبت 

مراقباة التلاوث ؤسسات المجتمع المدني عةن مالخاصة ب لورشة العملاللجنةةةة التحضيرية عضو  •

والقةاء محاضةرة  دور مؤسساات المجتماع المادني فاي الحاد مناهو البحري بمخلفاات البالساتي 

للرياضةات البحريةة م، بمقر نةادي الشةاطئ 2018، يناير 5 والتي كانت يوم وية بالخصوص توع

 .البحري، زليتن، ليبيا

 التلاوث البيئايوالقةاء محاضةرة تثقيفيةة بعنةوان  الخمةسمشاركة في حملة البحر والشمس بمدينة  •

 م10/10/9201بتاريخ ، بالنادي الثقافي الخمس البحرية،السلبية على البيئة  وأثاره

 دة حلقات من البرامج البيئية بإذاعة زليتن الحرة.رك في عضيف مشا •

 

 على رسائل الماجستير  اإلشراف
 

يد  استخدام الحجر الجيري في ازالة المعادن الثقيلة من المخلفات السائلة الناتجة عن مصنع الحد (1
 للطالب مصطفى عبد السالم الطويل، كلية التقنية الطبية مصراته.  والصلب،

يمية لمجمع الحديد والصلب ومح ة توليد الكهرباء بمصراته  الغازية والجس دراسة الملوثات  (2
للطالب محمد محمد الصل، كلية التقنية الطبية   وحساب معدالت انتشارها وتأثيرها على البيئة،

 مصراته. 
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والجسيمية من المنشات الصناعية  ن بعض المعايير الدولية لالنبعاثات الغازية مقارنة بي (3
للطالب سليمان عمر الحويمدي، االكاديمية   تها في اقتراح الئحة و نية في ليبيا،وامكانية نمذج 
 الليبية بطرابلس. 

د دياب،  ، للطالب ناصر محمدراسة لتقييم تأثير الملوثات الجوية على صخور مدينة لبدة االثرية (4
 االكاديمية الليبية فرع مصراته. 

بن  للطالب عبد السالم  البيئة بالمدينة، تأثير مصنع اسمنت زليتن على الهواء الجوي وعناصر (5
 خليل، االكاديمية الليبية فرع مصراته. 

للطالب حسين  ، بمدينة الخم  لبدةتقييم التنوع النباتي في المن قة المحي ة بمصنع اسمنت  (6
 سبها، تحت اإلنجاز. حريز، جامعة 

، للطالب عبد  نزليت  مدينة من قة ازدو في ب ية البحر البيئةعلى مياه الصرف الصحي تأثير صرف   (7
 السميع ابو زقية، األكاديمية الليبية، تحت االنجاز. 

 
 مشاريع البحثية الممولة ال
 

ظام مهد ثابت  الناتجة من المصادر الصناعية بإستخدام ن (SOx , NOx)إزالة اإلنبعاثات الغازية  (1
 (. 2010مي) ، مشروع بحثي ممول من الهيئة الوطنية للبح  العلمن المواد المتوفرة المحلية 

تقدير فعل بعض المؤثرات البيئية والمستحدثة على التجمعات السكانية لألحياء البحرية بالمن قة   (2
مشروع بحثي ممول من الهيئة الوطنية للبح    الساحلية لمن قة الخم  )المرقب(، 

   (. 2010العلمي)

لوطنية للبح   ، مشروع بحثي ممول من الهيئة احماية ال ريق الحديدى من زحف الرمال بليبيا (3
 (. 2013العلمي)

، عضو اللجنة  الليبية للحديد والصلبالمحي ة بالشركة مشروع دراسة الوضع البيئي بالمن قة  (4
ول من الشركة الليبية  مشروع بحثي ممالرئيسية ورئي  فريق دراسة تلوث الهواء بالمشروع، 

 ( 2019للحديد والصلب )

 
 

 ( ميةؤتمرات العلالمو النشرالعلمية )  النشا ات
 

، المؤتمر المكونات الكيميائية لمياه الشرب بمن قة وادي الشا ئ، تقدير بعض عبد الكبير مختارو عكاشة علي (1
 ، سبها، ليبيا.م3/2005/ 14-12الوطني الثال  للتقنيات الحيوية، في الفترة من 

2) 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) 

، المؤتمر الدولي األول  بيئة في إزالة الحديد والمنجنيز من المياهاستخدام موارد الو حواس عقاب،  عكاشة علي  (3
 . 2007/ 5/ 31-30في الفترة من  ،لترشيد استهالك الطاقة والمياه في قطاع السياحة وتأثيرها على البيئة

4) 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 
14th Arab Chemistry Conference (ACC-14), 31March- 3rd April 2007, Tripoli, 
Libya. 
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 ( , ليبيا.10/2008/  24-22الفترة  )

7) 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). 

8) 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, 
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9) A. Y. Okasha, M. M. Aboabboud, A. N. Awad and H. G. Ibrahim, ADSORPTION 
OF PHENOL FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY CEMENT KILN DUST, The 
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AQUEOUS SYSTEMS BY SORPTION OF USING SOME LOCAL WASTE 
MATERIALS", Electrical J. of Environmental , Agricultural and Food Chemistry 
(EJEAFChe),  9 (4), 2010. [796-807] 
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27) Aly Y. Okasha, "SEAWATER INTRUSION ALONG THE COASTAL AREA 
BETWEEN WADI LIBDA AND WADI-KAAM, NORTHWEST LIBYA", Electrical 
J. of Environmental , Agricultural and Food Chemistry (EJEAFChe), 10(7), 2011 
[2426-2438] 
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ازالة الملوثات الغازية الناتجة عن مح ة الكهرباء حسين واالطرش مختار، ناو ق، ابراهيم هشام، عكاشة علي (36
، مصراته، المؤتمر السادس للتقنيات الحيوية، التموضع على الغ اء النباتي ومصانع االسمنت بمن قة الخم  عبر 

 (. 2013/ 4/ 23-21ليبيا. )

37) H.G. Ibrahim, A. Y. Okasha, M. Aboabboud and M. Elatrash, Investigation of 
chromium removal by adsorption / precipitation techniques using solid waste 
material.  Proceedings of 2nd international Conference on Environmental 
Science and Technology – 2013 (ICOEST'2013 – Side, Nevşehir, TURKEY 

38) Aly Y. Okasha, Elhadi A. Hadia and Mokhtar S. Elatrash (2013) Ecological Effect 
of Mergheb Cement Emissions on the Vegetation in the Northwest Libya Here, 
International Journal of Sciences, 2(9), 34 – 40 http://www.ijSciences.com 

معالجة المخلفات السائلة الناتجة من مصنع الحديد والصلب عكاشة علي، االطرش مختار و الطويل مصطفى،  (39
المؤتمر الوطني للمياه )امكانيات وافاق( ، طرابلس، ليبيا  من قة السدادة،في مصراته باستخدام خام الحجر الجيري من 

(5-7/11 /2013 .) 

ة العاملين تأثير حالة السكون في حركة الهواء الجوي على صحهشام و االطرش مختار،  ابراهيم، عكاشة علي (40
-28) ، طرابلس، ليبياالملتقى االول للسالمة والصحة المهنية والبيئةفي مح ة الكهرباء بمن قة الخم ، 

29/4/2013 .) 

41) M. Al-Meshragi, M. Elatrash, Aly Y. Okasha,  and H.G. Ibrahim (2013), 
Measurements of pollutants gas Emissions of Mellitah gas plant, Proceedings of 
APCBM Conference 2013, 19-22/8/2013, Seoul, Korea. 

42) A. Alsari, H.G. Ibrahim, A. Y. Okasha, M. Aboaboud, (2014), Treatment system of 
produced water with supercritical carbon dioxide, Proceedings of 4th international 
Conference on Environmental Science and Engineering (ICOESE 2014), 
TURKEY. 

43) H.G. Ibrahim, A. Y. Okasha, M.E.Elsharief and A.R.Alagta , (2014) Biological, 
Advanced Oxidation & Chemical Technologies for olive mill effluents treatment – 
a review,  مسالتهكلية االداب والعلوم  –مجلة العلوم التطبيقية واالنسانية . 

(، التأثيرات السلبية لمحطة كهرباء الخمس على مدينة لبدة 2014ناصر دياب، حسن ابو عربية، علي عكاشة، ) (44
 يونيو، طرابلس، ليبيا. 19-17النفط والمعرض المصاحب له،   االثرية، المؤتمر العالمي الثاني للبيئة في صناعة

راسة مقارنة لتأثير االلتزام بالقيم الحدية لالنبعاثات من ( د2014علي عكاشة، مختار االطرش، سليمان الحويمدي ) (45
فط والمعرض المداخن الصناعية لمحطات الكهرباء على البيئة في ليبيا. المؤتمر العالمي الثاني للبيئة في صناعة الن

 يونيو، طرابلس، ليبيا. 19-17المصاحب له، 

46) Hesham G. Ibrahim*, Mustafa Elsharif, Aly Y. Okasha, (2014), Towards Future 
Processing Technologies for Biodiesel Production: Simulation process, 
Proceedings of 2nd International Petroleum Environmental Conference (IPEC 
2014), June 17th – 19th, Tripoli – Libya. 
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الخامس   البيئي الدولي ليبيا، المؤتمر وهون وسبها، سرت بمناطق الحديديه  السكه خط مسار بطول ومصادرها

 البر. رأس  الجديدة دمياط2015 أبريل 2 إلى مارس 31 من الفترة خالل )المستدامة التنميةو البيئة(
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Power Generation From Sea Water Thermal Energy Conversion Off The Libyan 
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Shores, Journal of Marine Science and Environmental Technologies (JMSET), 
1(1), E62-70. 

(، تأثير االلتزام بالقيم الحدية لالنبعاثات من مداخن 2015سليمان الحويمدي، مختار االطرش، علي عكاشة ) (49
مبر ديس 17-15مصانع االسمنت على البيئة في زليتن والخمس، شمال غرب ليبيا، المؤتمر الثاني لعلوم البيئة، 

 . [138 – 151]ليبيا.  -، زليتن2015

تراكم الرمال بفعل الرياح على  (، دراسة 2015رمضان الضعيف، محمد عبد الجليل، علي عكاشة، محمد شهوب، ) (50
 -، زليتن2015ديسمبر  17-15هون وسبها، المؤتمر الثاني لعلوم البيئة، مسار خط السكة الحديدية بمناطق سرت و

 . [364 – 371]ليبيا. 

(، اإلنبعاثات الغازية والجسيمية لمجمع الحديد والصلب  2015ي عكاشة، مختار االطرش، محمد الصل، )عل (51
 401]ليبيا.  -، زليتن2015ديسمبر  17-15الت انتشارها في الهواء، المؤتمر الثاني لعلوم البيئة، بمصراته ومعد

– 413] . 

ير االنبعاثات الغازية والجسيمية ألفران مصنعي (، تأث2015علي عكاشة، هشام  ابراهيم، عبد السالم خليل، )  (52
ليبيا.  -، زليتن2015ديسمبر  17-15وم البيئة، إسمنت زليتن على جودة الهواء في المدينة، المؤتمر الثاني لعل 

[415 – 430] . 

(، الخوص الكيميائية والفيزيائية والحيوية 2015علي عكاشة، مصطفى الشريف، جمال حيدر، خالد ابوشناف، ) (53
-15لحوض تخزين مياه الصرف الصحي بمدينة زليتن وإمكانية التخلص األمن منها، المؤتمر الثاني لعلوم البيئة، 

 . [555 – 566]ليبيا.  -، زليتن2015ديسمبر  17

 المياه ( خصائص2016التومي، ) ابراهيم اكشيو، الغني عبد الحنبلي، الرؤوف  عبد الجحيدري، عمار عكاشة، علي (54
 العلمي األكاديمية عدد خاص بوقائع المؤتمر البحو  المختلفة, مجلة لالستخدامات وصالحيتها زليتن ةبمنطق الجوفية
 207-195مصراته ليبيا  2016 أكتوبر 16-17الغذاء  وسالمة الغذائي نلألم األول

وراس  ( تأثير االنبعاثات الغازية على صحة العاملين في مجمعي البريقة2016علي عكاشة، هشام  ابراهيم ) (55
 ، البريقة، ليبيا  2016نوفمبر  9-7النوف النفطيان، المؤتمر الثاني للموارد والصناعات النفطية 

56) Hesham G. Ibrahim,  Aly Y. Okasha, and Mohamed A. Al-Meshragi (2016) 
"Removal of Nitrogen Oxides Using Libyan Local Materials", 2nd Scientific 
Conference on Petroleum Resources and Manufacturing, 7-9 November (2016), 
Brega, Libya. 

( الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية لمياه الجوفية ومصادر تلوثها 2016علي عكاشة، هشام  ابراهيم )  (57
، اجدابيا، ليبيا،  2016نوفمبر  22 – 20تن، كتاب ابحا  المؤتمر الرابع للبيئة والتنمية المستدامة بمدينة زلي

193-174 

( ازالة ثاني اكسيد الكبريت باستخدام موارد محلية ليبية، كتاب ابحا  المؤتمر 2016) علي عكاشةوشام  ابراهيم ه (58
 838-820، اجدابيا، ليبيا،   2016نوفمبر  22 – 20الرابع للبيئة والتنمية المستدامة  

لفصل أكاسيد النيتروجين  التحقيق المعملي، 2015) مختار األطرش ،هشام إبراهيم، علي عكاشة، محمد المشرقي (59
، مجلة الجامعة االسمرية للعلوم االساسية من خليط الغازات باستخدام االمتزاز على الحجر الجيري والمارل

 . 64-44(، 2)  والتطبيقية، المجلد األول، العدد

م  ( ادمصاص اكاسيد النيتروجين على الفح2017هشام ابراهيم، محمد المشرقي، فتحي عامر و علي عكاشة )  (60
 الجميل، ليبيا. 2017نوفمبر  12-11المنشط، المؤتمر العلمي االول للبيئة والتنمية المستدامة، 

غازية لمصفاة الزاوية وتأثيرها على صحة  ( االنبعاثات ال2017راهيم وسليمان الحويمدي، )بعلي عكاشة وهشام ا (61
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