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ــــــــنبـذة عن كلية الطب البي  طري ــــ

م كواحدة من قالع العلم بجامعة 1975تأسست كلية الطب البيطري سنة 

ت املجتمع من األطباء البيطريين حتياجاإومؤسسة علمية تلبي  طرابلس،

قتصاد الوطني من خالل العناية بصحة الحيوان وزيادة وتساهم في دعم اإل

 . اإلنتاج الحيواني واملحافظة على صحة اإلنسان وحماية البيئة

 
 
م، ولم  1977-1976من العام الجامعي  بدأ قبول الطلبة بعدد محدود بداية

ية، وإنما خصص لها بعض الحجرات باملبنى يكن للكلية مبنى خاص بها في البدا

ستعمال املؤقت للمحاضرات واملعامل وخصص مبنى القديم لكلية الزراعة لل 

ستعماله كمبنى للدارة به مكتب العميد والشؤون اإلدارية واملكتبة. تم خر إل أ

م مجهز بكافة اإلمكانيات للتدريب 1977إنشاء مبنى للعيادة البيطرية في سنة 

اإلكلينيكي للطالب إلى جانب تقديم الخدمات الطبية البيطرية العملي 

م والذي صمم على 1980ستالم مبنى الكلية في شهر سبتمبر إللمجتمع. تم 

الجنوبية للجامعة ويشتمل على ثالثة أجنحة  البوابةحدث طراز ويقع قرب أ

 رئيسية وهي :

رؤساء  جناح اإلدارة ويضم مكتب عميد الكلية ووكيل الكلية ومكاتب -1

األقسام وأعضاء هيئة التدريس وقاعات املحاضرات باإلضافة إلى 

 املقهى. 

 جناح مختبرات بحوث أعضاء هيئة التدريس.  -2

 جناح املعامل الخاصة بتدريب الطالب . -3

وحجرات لألجهزة الفنية  يرةهذا باإلضافة إلى متحف للتشريح وقاعة كب

 كاألشعة وحجرات تبريد لتخزين العينات.



 

 يةــــــــــــــةالكلــــــــــــــــــــرؤي

 في مجاالت العلوم الطبية البيطرية. تسعى الكلية  للتميز واإلبداع والريادة

 يــةـــــــــــــــالكل ــالـةـــــــــــــــــرس

 عالية. وعلمية مهنية كفاءة ذو بيطريين أطباء تخريج على حرص الكلية -

 العليا. والدراسات البكالوريوس درجتي طالبل متميزة دراسية برامج توفير -

 وتطويرها. العالية الجودة ذات العلمية بالبحوث القيام -

 الصحية الثقافة فينشر تساهم بيطرية ستشاريةإو  إرشادية خطط إعداد -

 املجتمع. لخدمة

 املشتركة. األمراض من اإلنسان وحماية البيئة على املحافظة -

 الكلية أهداف

 تمكنهم والتي البيطرية الطبية العلومفي  مهنية وخبرات بمعرفة اءأطب تخريج -

 املجتمع. في والحيوي  الفعال دورهم أداء من

 عن عالية علمية بمستويات البيطري  الطب في البكالوريوس حملة تأهيل -

 العليا. الدراسات طريق

 التنمية أجل من العلمي البحث ستراتيجياتإ وتنفيذ وضع في املساهمة -

 ملستدامة.ا



 

 العلمية ستشاراتواإل  والدراسات البيطرية الصحية الخدمات توفير -

 املستمر. والتعليم والتدريب

 من الحيوانية الثروة حماية طريق عن ليبيا في قتصاديةاإل التنمية في املشاركة -

 األمراض.

 واملؤتمرات والندوات العمل وورش الثقافية العلمية البرامج في املشاركة   -

 العالقة. ذات العاملية واملنظمات الهيئات مع والتواصل والدولية املحلية

 إرشادية برامج إعداد طريق عن املجتمع الطبيب الوعي نشر في املساهمة -

 علمية. وندوات دورات وإقامة

 يمــــــــــــــــــــــــــادئ والقــــــــــــــــــــــــــــاملب

 طلبة الكلية. اإلحساس باملسؤولية نحو -

 تقدمها. التي التعليمية الخدمات في والتميز ضمان الجودة -

 الفريق. وروح الجماعي العمل دعم -

 املتميزين. وتشجيع املستمر والتحسين التطوير -

 والتشريعات. والقوانين باألنظمة لتزاماإل -

 

 

 

 



 

ـــيريــــ  ــــةأعضاء اللجـــــــــــــــــــنة التحضـــــــــــــــ
 

التحضيرية رئيسة اللجنة  د. هدى حسن القريو .1

رئيس لجنة إعداد  أ.د. عدنان سالم النعاس .2 التحضيرية

 رئيس اللجنة العلمية أ.د. عمري ميالد ابوعرقوب .3 الدليل 

عضو 

اللجنة 

 التحضيرية

رئيس لجنة معرض  د. أسامة رجب الواعر .4

ةإلعالميرئيس اللجنة ا د. عبدالرحمن محمد الرطيب .5 األدوية  
أ. عبداللطيف إبراهيم  .6

 السويحلي

رئيس لجنة معرض 

 رئيس اللجنة الفنية سالم الصديق الكشيك .7 الكتاب

يةعضو اللجنة التحضير  أ.د.إبراهيم محمد الدغيس .9  .8  
أ.د. عبداللطيف عبدالعزيز  .10

 العاشق 

يةعضو اللجنة التحضير   

 د. فوزية سالم الغناي .12  .11

13.  

ية عضو اللجنة التحضير 

 عن الصحة

 الحيوانية

ةرئيس اللجنة الطالبي رامي محمد الفليت .14  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ــــلس الكلـــــــمج ـــ ـــــ ـــ  م 2022-2021للعام الجامعي  يةـ

 

 عميد الكلية  ليع  أ.د. لطفي موس ى بن  .1

 د. هدى حسن القريو .2

 أ.د. عبدالفتاح محمد الشريف .3

 

 ابوبكر محمد قرباجأ.د.  .4

 أ.د. عبداللطيف عبدالعزيز  .5

 العاشق

 وكيل الكلية

رئيس قسم وظائف األعضاء والكيمياء 

 الحيوية والتغذية

 رئيس قسم الرقابة الصحية على األغذية

 مراض الدواجن واألسما األ رئيس قسم 

 أ.د. إبراهيم محمد الدغيس .6

 أ.د. عمري ميالد أبو عرقوب .7

 رئيس قسم األحياء الدقيقة والطفيليات 

 ملعديةا مراضالباطنة واأل رئيس قسم 

رئيس قسم األدوية والسموم والطب  أ.د. عبدالرزاق احمد املجدوب .8

 الشرعي 

 أ.د. عماد الهادي البوعيش ي .9

 حمد عبدالسالمإمد. عمران  .10

 د. أيمن حسين أوحيدة .11

 أ. نوري سعيد وفاء .12

 رئيس قسم الطب الوقائي 

 رئيس قسم األمراض والتشخيص املعملي

 رئيس قسم التشريح واألنسجة واألجنة

 رئيس قسم الجراحة والتناسليات

 

 

 

 

 

 

 



 

 

للعام  املكاتب واألقسام اإلدارية التابعة للكلية

 م 2022-2021الجامعي 

 رئيس قسم الدراسة واالمتحانات أ. د. عبدالرزاق علي كربان .1

 نقيب أعضاء هيئة التدريس أ.د. يوسف محمد ابوزيد .2

 والتدريبمدير مكتب الدراسات العليا  د. عبدالرؤوف عمر قاجة .3

 رئيس قسم البحوث واإلستشارات ا.د. اشرف محمد ورد .4

 مدير مكتب املعلومات والتوثيق د. عبدالرحمن محمد الرطيب .5

 مدير مكتب التعاون الدولي د. اسامة رجب الواعر .6

 مدير مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس يهاب عبدهللا الشريفإد.  .7

 ة وتقييم األداءرئيس قسم الجود محمد االمين الشويهدي .ا .8

 الكلية سجلم بوكندةأأ. علي خليفة  .9

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية  أ. سالم الصديق الكشيك .10

 قسم شؤون املكتبة  أ. ميلود سالم سويس ي .11

 مكتب شؤون املجلس أ. خالد رجب الغويل .12

 الطلبة بالكلية اتحادرئيس  رامي محمد الفليت .13

 

 

 

 



 

البيطري / جامعة األقسام العلمية بكلية الطب 

 طرابلس

 قسم التشريح واألنسجة واألجنة .1

 قسم وظائف األعضاء والكيمياء الحيوية والتغذية  .2

 قسم األحياء الدقيقة والطفيليات  .3

 قسم األمراض والتشخيص املعملي  .4

 قسم األدوية والسموم والطب الشرعي  .5

 قسم الرقابة الصحية على األغذية .6

 قسم األمراض الباطنة .7

 وقائيقسم الطب ال .8

 قسم الجراحة والتناسليات .9

 قسم أمراض الدواجن واألسماك .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدراســــــات العليا والتدريـــــــب

 العليا الدراسات مكتب أهداف

 تنمية في الليبي املجتمع متطلبات لتلبية العالي التخصص ذات الكوادر إعداد -

 .العليا ملعاهدوا الجامعات بناء ستكمالإ في واملساهمة وثرواته موارده

 السبل أحدث على وتدريبهم العليا الدراسات طالب لدى البحث روح تنمية -

 .املختلفة البيطري  الطب مجاالت في املتبعة البحثية العلمية

 والعاملية والعربية املحلية األبعاد ذات العلمية املشكالت وتحليل دراسة -

 .لها الحلول  تقديم في واإلسهام

 العلمي التقدم في للسهام الالزمة العلمية والبحوث اتبالدراس القيام -

 .املختلفة البيطري  الطب ملجاالت والتكنولوجي

 العليا بالدراسات املعتمدة العلمية األقسام

 .الحيوان وتغذية الحيوية والكيمياء األعضاء وظائف قسم -

 .والطفيليات الدقيقة األحياء قسم -

 .ملياملع والتشخيص األمراض علم قسم -

 .والتناسليات الجراحة قسم -

 .الوقائي الطب قسم -

  .واألسماك الدواجن أمراض قسم -

 .األغذية على الصحية الرقابة قسم -

 .الشرعي والطب والسموم األدوية قسم -

ــاملج ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــالعلم التــــــ ـــ ـــــ ــــــللكل يةــــ ـــ ـــــ  يةــ
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 بعض مجاالت عمل خريجي كلية الطب البيطري 
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في  املركز الوطني للصحة الحيوانية )كاملختبرات والحجر البيطري  •

 املطارات و املوانئ و الحدود و املنافذ(

 املستشفيات والعيادات البيطرية  •
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الرعاية الصحية ملزارع إنتاج و تربية الدواجن واألسما  واألبقار  •
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 الطب الشرعي و األدلة الجنائية •

 العمل بحدائق الحيوان و املحميات الطبيعية •
 

 

 

 

 



 

 م 2021 -1981 إحصائية بعدد خريجي كلية الطب البيطري 

 
العام 

 الجامعي

 الوافدين الليبيين

 اإلجمالي
 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 

1 1981-1982 5 - 5 - - - 5 

2 1982-1983 11 - 11 - - - 11 

3 1983-1984 13 - 13 2 - 2 15 

4 1984-1985 13 - 13 - - - 13 

5 1985-1986 16 5 21 - - - 21 

6 1986-1987 19 5 24 - - - 24 

7 1987-1988 18 7 25 - - - 25 

8 1988-1989 19 14 33 - - - 33 

9 1989-1990 34 1 35 - - - 35 

10 1990-1991 14 16 30 - - - 30 

11 1991-1992 31 11 42 - - - 42 

12 1992-1993 13 8 21 2 2 4 25 

13 1993-1994 41 9 50 3 2 5 55 

14 1994-1995 33 20 53 2 2 4 57 

15 1995-1996 47 9 56 14 - 14 70 

16 1996-1997 19 13 32 10 4 14 46 

17 1997-1998 26 40 66 14 6 20 86 

18 1998-1999 35 45 80 11 6 17 97 

19 1999-2000 53 67 120 9 1 10 130 

20 2000-2001 42 34 76 7 6 13 89 



 

 بع.......ـــــــــــــــــــــــــيت

 م
العام 

 الجامعي

 الوافدين الليبيين

 اإلجمالي
 اإلجمالي إناث ذكور  اإلجمالي إناث ذكور 

21 2001-2002 34 76 110 9 6 15 125 

22 2002-2003 18 32 50 7 2 9 59 

23 2003-2004 20 24 44 8 2 10 54 

24 2004-2005 23 27 50 10 1 11 61 

25 2005-2006 26 14 40 3 - 3 43 

26 2006-2007 10 12 22 9 6 15 37 

27 2007-2008 14 15 29 4 5 9 38 

28 2008-2009 16 26 42 10 6 16 58 

29 2009-2010 19 17 36 6 5 11 47 

30 2010-2011 18 6 24 5 2 7 31 

31 2011-2012 1 4 5 - 1 1 6 

32 2012-2013 8 8 16 - - - 16 

33 2013-2014 13 18 31 2 - 2 33 

34 2014-2015 4 1 5 3 - 3 8 

35 2015-2016 6 3 9 2 - 2 11 

36 2016-2017 2 5 7 - 1 1 8 

37 2017-2018 4 6 10 - 1 1 11 

38 2018-2019 1 10 11 - - - 11 

39 2019-2020 4 5 9 - 2 2 11 

40 2020-2021 8 10 18 - 2 2 20 

 1597 223 71 152 1374 623 751 اإلجمالي



 

 م  2017 - 2016كشف بأسماء خريجي دفعة 

 )بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية(

 التقدير النسبة تاريخ امليالد الجنسية ســـم الخريــــــجإ الترتيب

 جيد جدا %76.55 تاجوراء 1989 ليبية نده محمد شعبان دحيمر  1

 مقبول  %59.95 طرابلس1977 ليبي محمد سعد محمد الغويل 2

 مقبول  %58.08 طرابلس1986 ليبية عائشة سعيد علي قرضاب 3

 مقبول  %56.79 طرابلس1991 ليبية نسيبة عثمان الصادق الشريف 4

 مقبول  %54.48 طرابلس 1989 ليبية سارة حسن أبوبكر البوسيفي 5

 مقبول  %52.85 طرابلس1991 ليبية كوثر عبد هللا محمد قصيعة 6

 مقبول  %52.63 طرابلس1993 ليبي مروان فوزي العريفي بشية 7

 مقبول  %51.29 طرابلس1991 سودانية مي أحمد حامد هارون 8

 

 م 2018  - 2017كشف بأسماء خريجي دفعة 

 البيطرية()بكالوريوس العلوم الطبية 

 التقدير النسبة تاريخ امليالد الجنسية ســـم الخريــــــجإ الترتيب

 جيد فقط %65.32 1996طرابلس  ليبي نضال الصيد الشيباني القماطي 1

 مقبول  %64.01 1995طرابلس ليبية خولة نجيب محمد درمان 2

 مقبول  %63.30 1995كوبنهاجن ليبية نوال فوزي ميالد أبوعرقوب 3

 مقبول  %62.90 1996طرابلس ليبية فتكار مصطفى علي الهيبلوإ 4

 مقبول  %60.71 1996طرابلس  ليبية رتاج صالح بشير بن عثمان 5

 مقبول  %59.77 1989سوق الجمعة  ليبي محمود نوري الصغير زقيرة 6

 مقبول  %58.50 1995طرابلس  ليبية سندس عبد الناصر مختار الفالح 7

 مقبول  %56.84 1987طرابلس  ليبي ادر دغمانسامي أحمد عبد الق 8

 مقبول  %55.93 1996طرابلس  ليبية ياسمين ناصر الهادي حواص 9



 

 مقبول  %54.22 1979الزاوية ليبي علي الشيباني الفيتوري حسين 10

 مقبول  %53.03 1990طرابلس  سودانية زهراء سليمان حامد فضل هللا 11

 

 م 2019 - 2018 كشف بأسماء خريجي دفعة 

 )بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية(

 التقدير النسبة تاريخ امليالد الجنسية ســـم الخريــــــجإ الترتيب

 جيد جدا %76.34 1996طرابلس  ليبية أميمة محمد علي الكميش ي 1

 جيد جدا %76.27 1997طرابلس  ليبية دعاء فتح هللا علي الواعر 2

 جيد فقط %67.10 1996طرابلس يبيةل أمل عبد السالم علي أبوقبة 3

 جيد فقط %65.04 1995طرابلس  ليبية سعاد عبد هللا فرج املعمري  4

 مقبول  %63.12 1997طرابلس  ليبية رنيم إمحمد عبد العزيز علي 5

 مقبول  %59.41 1997طرابلس  ليبية ريمه فوزي محمد التومي 6

 مقبول  %58.63 1996طرابلس  ليبي محمد محمود شعبان الهمشري  7

 مقبول  %57.51 1994طرابلس  ليبية سرور خليفة محمد حسن 8

 مقبول  %57.31 1986طرابلس  ليبية بشرى محمد سعد بوبدرية 9

 مقبول  %54.52 1995تاورغا  ليبية مريم سالم علي سعيد 10

 مقبول  %54.04 1996طرابلس  ليبية هالة صالح الشارف شنيشح 11

 

 م  2020 - 2019 كشف بأسماء خريجي دفعة

 )بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية(

 التقدير النسبة تاريخ امليالد الجنسية ســـم الخريــــــجإ الترتيب

 ليبي محمد عبد اللطيف سعيد الجنان 1
سوق الجمعة 

1997 
 جيد فقط 71.68%

 جيد فقط %69.86 1997الهند  هندية فيبا أنا أنبيل أورقيس 2

 جيد فقط %66.70 1997طرابلس  ليبي الشتيوي  محمد خالد رجب 3

 جيد فقط %65.94 1997طرابلس  ليبي عالء عبد الرزاق علي الزياني 4



 

 مقبول  %59.96 1998طرابلس  ليبية والء محي الدين محمد أبوسوير 5

 مقبول  %59.87 1993مصر  مصرية سلمى عصام الدين أحمد الشريف 6

 مقبول  %58.22 1996طرابلس  ليبية يدوئام حسين أبو القاسم أبو الع 7

 مقبول  %57.60 1997طرابلس  ليبية صابرين عبد الحميد عبد العاطي القائدي 8

 مقبول  %56.03 1992طرابلس  ليبي طه أكرم الطاهر النحائس ي 9

 مقبول  %55.77 1996طرابلس  ليبية ريم خالد إبراهيم بن جريد 10

 مقبول  %54.24 1998طرابلس ليبية خولة فوزي خليفة أبو سنين 11

 

 م 2021 - 2020كشف بأسماء خريجي دفعة 

 )بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية(

 التقدير النسبة تاريخ امليالد الجنسية ســـم الخريــــــجإ الترتيب

 جيد فقط %67.68 بريطانيا 1995 ليبي رامى محمد سالم الفليت 1

 مقبول  %64.09 طرابلس 1997 ليبية هاجر يوسف محمد الفليو 2

 مقبول  %63.28 قصر خيار 1998 ليبي محمد مفتاح مسعود مؤمن 3

 مقبول  %62.46 طرابلس 1994 سودانية آالء حسن عبد الرحمن حسن إبراهيم 4

 مقبول  %59.87 طرابلس 1995 ليبية مال  سالم موس ى اللـه 5

 مقبول  %59.32 إسكندرية 1996 ليبية فاطمة احمد محمد املستيري  6

 مقبول  %58.83 طرابلس 1996 ليبية مولودة عبدهللا العسكري الوقيــدي 7

 مقبول  %58.52 طرابلس 1993 ليبية أنيسة محمود عليا بشكم 8

 مقبول  %58.13 طرابلس 1999 ليبية أية حسين علي الطويل 9

 مقبول  %58.10 طرابلس 1991 ليبي محمد عبد الرحمن محمد زريبة 10

 مقبول  %57.74 تاجوراء 1989 ليبية اهيم علي مروانسحر إبر  11

 مقبول  %56.54 طرابلس 1997 ليبي محمد سليم محمد هدية 12

 مقبول  %56.26 طرابلس 1996 ليبي عبد الرزاق أحمد محمد طويهر 13



 

 مقبول  %55.63 طرابلس 1994 ليبي أحمد محمد أحمد مصطفى النفاتي 14

 مقبول  %56.30 طرابلس 1985 يبيةل نورا حسن محمد علي أبوخشيم 15

 مقبول  %54.75 بنغازي  1998 ليبية زينب عبدالسالم التهامي بشير 16

 مقبول  %54.50 يوغسالفيا 1993 فلسطينية نادين مصطفى نمر أبونجم 17

 مقبول  %53.63 طرابلس 1997 ليبية سلمى عبدالحميد املهدى قجام 18

 مقبول  %53.42 طرابلس 1994 ليبي منصـور مولود منصـور منصور  19

 مقبول  %52.72 طرابلس 1995 ليبية مودة ميلود البشير الرقيعي 20

 

 قائمة بأسماء أوائل الطلبة الخريجين

 )بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية(

عام ال

 الجامعي
 سماإل 

النسبة 

)%( 
 التقدير

 جيد جدا %76.55 رندا محمد شعبان دحيم 2016-2017

 جيد فقط 65.32 ل الصيد الشيباني القماطينضا 2017-2018

 جيد جدا 76.34 ميمة محمد علي الكميشأ 2018-2019

 جيد فقط %71.68 محمد عبد اللطيف سعيد الجنان 2019-2020

 جيد فقط %67.68 رامى محمد سالم الفليت 2020-2021

 

 

 

 

 



 

من ة(صلين علي درجة املاجستير  )اإلجازة العاليحاكشف بأسماء الطالب ال

 م 2022الي  2018سنة 

 تخصص الجنسية سماإل  ر.م.
سنة الحصول 

 على املاجستير

 2019 طفيليات ليبية نعمات صالح محمد املريمي 1

 2019 طفيليات ليبية فريال أبوالقاسم عامر الخريجي 2

 2020 أحياء الدقيقة ليبية ناريمان فرج ابوالقاسم املشوط 3

 2020 أحياء الدقيقة ليبية ناجحهيام رمضان أبو عبدهللا ال 4

 2021 أحياء الدقيقة ليبية عائشة  عبدالرزاق  عثمان 5

 2022 أحياء الدقيقة ليبية سمية جمعه محمد الشبعاني 6

 2020 أمراض الدواجن ليبية سامية علي أحمد الزنتاني 7

 2020 أمراض الدواجن ليبي جمال علي الشبة 8

نييفلسط محمد فايز فتحي عثمان 9  2020 أمراض الدواجن 

 2020 أمراض الدواجن ليبي خالد فتحي حميدة املصري  10

 2021 أمراض الدواجن ليبي حوسين الشريف محمد 11

1202 أمراض اسما  ليبية خولة خيرهللا بوخة 12  

 2018 رقابة صحية على اللحوم ليبي رمضان عبدالسالم عمر الدرهوبي 13

بيةلي تهاني بشير بن غويلة 14 انرقابة صحية على األلب   2018 

انرقابة صحية على األلب ليبية سميرة عبداللطيف فرج 15  2021 

 2018 تغذية ليبية عفاف علي عويدات النعاس 16

 2018 تغذية ليبية زمني محمد البشير خبي 17

 2020 والدة وتناسليات مصري  محمد علي حسين الخولي 18

 2022 راض الدواجنأم ليبي صباح مفتاح دغمانم 19

 

 

 



 

 تم  إعداد  هذا الدليل من قبل:

   السيد أ. د./ عدنان سالم النعاس

 السيد أ. د./ إبراهيم محمد الدغيس

   السيد أ. د./ عبدالرزاق علي كربان

  السيد أ. / محمد اآلمين الشويهدي

 السيد أ. / علي خليفة أبوكندة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Address: 

Faculty of Veterinary Medicine 

University of Tripoli 

P.O. Box 13662 

Tripoli 

Libya 

Tel.: +218 21 462 8422 

Fax: +218 21 462 8421 

Website: https://uot.edu.ly/vet/ 

 

Journals published by the Faculty: 

- Open Veterinary Journal 

(www.openveterinaryjournal.com)  

- Libyan Journal of Veterinary and Medical Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Participate in economic development of Libya by 

protecting livestock from diseases. 

- Participate in cultural scientific programs, workshops, 

seminars, local and international conferences and 

communicate with relevant international bodies and 

organizations. 

- Contribute to the dissemination of medical awareness of 

the community through the preparation of guidance 

programs and the establishment of scientific courses 

and workshops. 

 

Departments: 

There are 10 scientific departments at the Faculty of 

Veterinary Medicine as follows: 

 

1- Department of Anatomy, Histology and Embryology 

2- Department of Physiology, Nutrition and Biochemistry 

3- Department of Microbiology and Parasitology 

4- Department of Pathology and Clinical Pathology 

5- Department of Pharmacology, Toxicology and Forensic 

Medicine 

6- Department of Food Hygiene 

7- Department of Medicine 

8- Department of Preventive Medicine 

9- Department of Surgery and Theriogenology 

10- Department of Poultry and Fish Diseases 

 

 



 

About the Faculty 

The Faculty of Veterinary Medicine, University of Tripoli, was 

established in 1975 as the first faculty of veterinary medical 

sciences in Libya. The faculty is a stronghold of science and 

knowledge at the University of Tripoli, as well as a scientific 

institution that meets the community needs of veterinarians 

and contributes to support the national economy through 

animal health care and increasing animal production and 

important for public health and environment protection. 

 

Vision: 

The faculty seeks excellence, creativity and leadership in the 

fields of veterinary medical sciences. 

 

 

Objectives: 

- Graduating veterinarians with professional knowledge 

and expertise in the veterinary medical sciences that 

enable them to perform their active and vital role in 

society. 

- Rehabilitation of the bachelor's holders of veterinary 

medicine degree to high scientific levels through 

postgraduate studies. 

- Contribute to the development and implementation of 

scientific research strategies for sustainable 

development. 

- Providing veterinary health services, studies, scientific 

consultations, training and continuing education. 

 



 

 


