
U الطّب البيطري
إضاءة على المهنة 

نشهد اليوم تغييرًا إيجابيًا في النظرة إلى عمل الطبيب البيطري خاصة في ظل زيادة وعي مالكي الحيوانات بأهمية 

تلقي حيواناتهم للرعاية الصحية الالزمة من جهة، وحرص كل من الجهات الحكومية والخاصة على سالمة 

المنتوجات الغذائية و االلتزام بمعايير الجودة من جهة أخرى. مما يساهم في زيادة الفرص المتاحة امام الطبيب 

البيطري الذي قد يعمل كطبيب ممارس داخل العيادة أو خارجها، كباحث في ميدان الصحة الحيوانية واإلنسانية، أو 

 والسالمة الغذائية والحيوانية في المصانع والدوائر الحكومية. يتوقع أن تكون هناك فرص شكمراقب في مجال التفتي

عمل جيدة لألطباء البيطريين في المدن والضواحي، وإن كانت تتوفر بشكل أفضل في المناطق الريفية البعيدة لكونها 

منطقة تواجد للمصانع والمزارع الحيوانية المختلفة.  

 

وصف المهنة 
يقوم الطبيب البيطري باألعمال اآلتية: 

 َأو ح،اْجرال يدضمت ،تجبير العظام الدواء، َوْصفعن طريق  المصابِة َأو المريضِة حيوانات ومعالجة الفحص -

 جراحية. حتى القيام بعمليات

 .الكالب وسِل الكلب داِء مثل الُمْخَتِلفِة األمراِض ضّد الحيواناَت تلقيح -

 حالةال عاّمة،ال عنايةسبل ال ،نوعية الطعام  صحيَة،ال جراءاَتأمور تتعلق باإلب ناتحيواال مالكيتقديم النصيحة ل -

  الممكن إتباعها.معالجةال وخيارات ، للحيوانات صحيةال

  تفسير نتائج الصور.و السمعيِة، وفوق اإلشعاعيِة األجهزِة مثل تشخيصيَة أجهزة استخدام -

 .البشر إلى الحيواناِت ِمْنًتنقل  َأْن ُيْمِكُن التي األمراِض حول الجمهوَر تثقيف -

 

نوع الشخصية المهنية 
الشخصية البحثية- الشخصية العملية- الشخصية اإلجتماعية 

 

المهارات والقدرات المطلوبة 
 اإلصغاء النشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة. -

 التفكير الناقد: إستخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف للرؤى المختلفة . -

 حل المشكالت المعقدة: تشخيص المشكالت المعقدة، وضع الخيارات لحلول، تطبيق الحلول. -

 الخطابة: التحادث مع اآلخرين بفعالية لنقل المعلومات. -

الحكم واتخاذ القرار: الترجيح بين سلبيات وايجابيات األعمال الممكنة أو المحتملة.  -

 إدارة الوقت: إدارة الفرد وقته ووقت اآلخرين. -

 التعبير الشفهي: القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكل شفهي. -

عدد سنوات 
الدراسة:   

  سنوات5



 التفكير اإلستنتاجي: القدرة على تطبيق قواعد عامة على مسائل محددة إلنتاج أجوبة منطقية . -

اإلدراك الشفهي: القدرة على اإلصغاء وفهم المعلومات واألفكار الواردة في الخطابات الشفهية.  -

 التفكير االستقرائي: القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة. -

 الفهم الكتابي: القدرة على قراءة وفهم المعلومات واألفكار المكتوبة. -

الرؤية القريبة: القدرة على رؤية تفاصيل األجسام ضمن مسافات قريبة (عدة أقدام).  -

 

 المؤسسات التعليمية
يدرس هذا االختصاص في الجامعة اللبنانية- كلية الهندسة الزراعية والطب البيطري. 


