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  موسى ساسى بن على  لطفيالدكتور/ 
  طرابلس_ جامعة  البیطريكلیة الطب 

  تناسلیاتقسم الجراحة و ال
  

  : لطفى موسى ساسى بن علىاألسم
  1964 -: طرابلسالمیألد

  : متزوجالحالة األجتماعیة
  : العلوم الطبیة البیطریةالتخصص العام

  واألشعة روالتخدی: الجراحة التخصص الدقیق
  

  - :المؤھالت العلمیة 
  

  المدرسة الشمالیة (موسى بن نصیر).  1975 -الشھادة األبتدائیة 
  طرابلس. –مدرسة التحریر  1978  -الشھدة األعدادیة 
  مدرسة النصر _ طرابلس.   1981 -الشھادة الثانویة 

  .طرابلسجامعة  – ألبیطري كلیة الطب  1987 –الشھادة الجامعیة (بكلوریس العلوم الطبیة البیطریة) 
كلیة الطب  1994 –تخصص جراحة وتخدیر واشعة)  –جستیرفى العلوم الطبیة البیطریة االشھادة العلیا (الم

  .طرابلسجامعة  – ألبیطري
  جامعة  2004تخصص جراحة وتخدیر واشعة  –فى العلوم الطبیة البیطریة  -شھادة الدكنوراه 

  جمھوریة مصر العربیة. –القاھرة 
  

  - :الدرجة العلمیة
  

  1988 –معید 
  1994 – محاضرمساعد

  1997 – محاضر
  2007 – مساعد أستاذ
 2011 –مشارك  أستاذ
  2015  - أستاد

  - : المناصب األداریة و العلمیة
  

 1992مؤسس جمعیة العلوم الطبیة البیطریة اللیبیة  -
 2013 -2008قسم الجراحة والتناسلیات  رئیس -
 1/5/2017  -  1/11/2014ئة التدریس بكلیة الطب البیطري مدیر مكتب شؤون أعضاء ھی -
 القیام بمھام مدیر ادارة شؤون اعضاء ھیئة التدریس الجامعي بجامعة طرابلس بالتكلیف. -
  . 2016شھادة حضور لدورة تدریبیة في صناعة القرار وحل المشاكل  -
  وحتى تاریخھ 2/5/2017وكیل كلیة الطب البیطري للشؤون العلمیة  -

 
  
  



  - : المشاركات العلمیة
  
 المساھمة فى وضع مناھج شعبة الجراحة والتخدیر واألشعة البیطریة بمعھد المھن الشاملة  بالزھراء -
 .واألدویة المستعملة حقلیا  والتخدیرعن الجراحة البیطریة العامة  تألیف كتاب نحث المراجعة والنشر -
 وحة بجامعة طرابلس.عضوا في ھیئة التحریر للمجلة العلمیة البطریة المفت -
 عضوا في ھیئة تحریر المجلة اللیبیة البیطریة بكلیة الطب البطري، جامعة طرابلس . -
عضو اللجنة العلمیة المكلفة بوضع النضام االساسي للمركز الفني االستشاري وبحوث الطب البیطري بجامعة  -

 طرابلس.
 اسیة.عضو لجنة تطویر المناھج الدراسیة ومفرداتھا والمقررات الدر -
االشراف على ورش عمل مشتركة بین قسم الجراحة والتناسلیات بالكلیة واطباء البرنامج الوطني لزراعة  -

 االعضاء.
 االشراف على ورشة عمل في االشعة البیطریة لالطباء البیطریین العاملین بوزارة الزراعة والثروة الحبوانیة. -
 AGRO-LIBYA 2007,2008, 2009 ANDعضو اللجنة التحضیریة لدورات المعرض الزراعي  -

2010. 
  2017وحتى  1994رئیس لجنة فرعیة لالمتحانات والمراقبة النھائیة بالكلیة مندو  -
 (2005)التفتیش على شركات لتصنیع األدویة بألمانیا  -
 (2005)التفتیش على شركات لتصنیع األدویة بفرنسا  -
بلیبیا  والمحالیل الطبیة طریةالبی ألدویةالقائمة النمطیة ل عضو اللجنة المركزیة لوضع -

 )2009 -2010  /2015 ( 
  

 
  :المؤتمرات العلمیة المحلیة المساھم فى تنضیمھا والمشارك بھا

 
   لیبیا -المؤتمر العلمي العربي األول للطب البیطري  -
 لیبیا -المؤتمر العلمي العربي األول لإلبل  -
 اللیبیةالمؤتمر الوطني األول لجمعیة العلوم الطبیة البیطریة  -
 لجمعیة العلوم الطبیة البیطریة اللیبیة الوطني الثانيالمؤتمر  -
 المؤتمر الدولى األول لجمعیة العلوم الطبیة البیطریة اللیبیة -

  
  

  :بھا المؤتمرات العلمیة الخارجیة المشارك
  
  لیبیا 1992)المؤتمر البیطرى المغاربى ( -
 بتونس 1994)المؤتمر البیطرى المغاربى ( -
 1994)مؤتمر الجمعیة البیطریة المصریة ( -
 بالمغرب 1995)( المؤتمر البیطري ألمغاربي -
 لیبیا 1996)( المؤتمر البیطري ألمغاربي -
 بتونس 1998)( المؤتمر البیطري ألمغاربي -
 لیبیا 2002)( ألمغاربي البیطريالمؤتمر  -
 لیبیا 2006)المؤتمر البیطري ألمغاربي ( -
 لیبیا 2009)المؤتمر البیطري ألمغاربي ( -
 ) البرازیل 2013العلوم الطبیة البیطریة ( ةالمؤتمر العالمي الكا دمی -

 



  والعالمیة: أإلقلیمیةبالمؤتمرات األوراق البحثیة المنشورة  
  

 -      Isolation of a highly resistant Escherichia coliform from rabbit    
         colony in the outskirts of Tripoli; Alexandria J. of Veterinary    
         Science (1995).         
  
 -      Effect of cesarean section on the Expulsion of Placenta in barbary  
           ewes; J. of Egyptians Veterinary Medical Association (2005). 
   
  -      Common fractures in small animal practice in Tripoli-Libya; 
          Alexandria J. of Veterinary Science (2007). 
 
  -      Atypical hypertrophic pulmonary osteopathy in Great Dane Dog; 
          J. of Egyptians Veterinary Medical Association (2007). 
 
  -      Repair of Experimental Plaque-Induced Periodontal Disease;    
          International J. for the study of Veterinary Dentistry (2007). 
 
  -      A modified Surgical procedure for repair of third-degree perineal laceration;    

Journal of the Egyptian Veterinary Medical Association (2008). 
 

- Scrotal urethrostomy for strangulated paraphimosis in a dog; Vet. Med. J., Giza 
(2008) 

-   Prevalence of Periodontal Disease in Default of Dental Hygiene in Dogs; 
EUROPEAN CONGRESS OF VETERINARY DENTISTRY. 
ZURICH  (2009). 

- Unilateral ovariectomy of a large teratoma through standing flank laparotomy in a     
        mare; LIBYAN VETERINARY MEDICAL JOURNAL (2010).  
 
- A simple approach for fluid resuscitation in cattle; LIBYAN VETERINARY 

MEDICAL JOURNAL (2010). 
 
-    Unilateral ovariectomy of a large teratoma through standing flank laparotomy in a 

mare; LIBYAN VETERINARY MEDICAL JOURNAL (2010). 
 

- Pathology of Spontaneous Tumors in Different Domestic Animals in LIBYA (2012). 
 

- Case report-Unusual radiographic findings in a puppy with esophageal diverticulum (2013). 
 

- Short communications: Retrospective study of clinical and radiographic diagnosis of 
diaphragmatic hernia in local Libyan cats (2014). 

 
- Retrospective Study on Appendicular Fractures in Dogs and Cats in Tripoli- Libya (2014). 

 
- Feline Injection Site sarcoma (FISS): Clinicopathological Finding in cats (2015).   

 

  
      بن على د/ لطفي موسى ساسيأ.                                                                                     


