
پوهنوال داکتر محمد اختر مستمندی خلص سوانح   

  

مستمندی خان حکیم محمد فرزند مستمندی اختر محمد: اسم  

افغانان ده محله ـ کابل شهر: تولد محل  

۶۳۱۱ آگست 8 مطابق ، ش  ۶۱۶۶ اسد ۶۱: تولد تاریخ  

کابل، ـ استقالل لیسه در شمول : (۶۳۱۱) ۶۱۶۱  

بکلوریا اخذ و استقالل لیسه از فراغت :(۶۳۹۳) ۶۱۳۱   

ساینس، فیلو دررشته  

کابل، پوهنتون طب پوهنځی در شمول :(۶۳۹۱) ۶۱۳۳  

داکتر حیث به طب پوهنځی از فراغت :(۶۳۹۱) ۶۱۱۹  

آغاز حال درعین و پوهنځی آن تدریسی درکدر شمول و  

مستورات، شفاخانه والدی و نسائی درسرویس طبابت وظیفه  

Doctors for Afghanistan 

Doctorsforafghanistan.com 



 مدت برای «برلین سنای» سکالرشپ یک از استفاده با جرمنی کشور به عزیمت :(۶۳۱۹) ۶۱۹۱

 دوره اکمال و برلین پوهنتون شفاخانه مربوطات در جراحی عملیاتهای تعداد یک اجرای و دوسال

نسائی، و والدی رشته در تخصصی  

 ارتقا و کابل پوهنتون طب پوهنځی در استاد حیث به کار ادامه و وطن به برگشت :(۶۳۱۱) ۶۱۹۹

پوهندوی، علمی رتبه به  

 عملیاتهای تعداد یک اجرای و فرانسه لیون پوهنتون از ساله یک سکالرشپ اخذ :(۶۳۱۱) ۶۱۹۳

آنجا، در جراحی  

 دو ازدواج این حاصل) عثمان سلما محترمه با ازدواج متعاقبا   و وطن به برگشت :(۶۳۱۶) ۶۱۹۱

مریم و فیصل محمد محمدحکیم، رؤیا، بنامهای دوپسر و دختر )، 

 ازطرف خانواده رهنمای ساحه در اختصاصی مطالعات و بازدید برای دعوت :(۶۳۱۳) ۶۱۹۶

 مربوطه مؤسسات با همکاری و درنیویارک ساله یک اقامت و «سنگر مارگریت» امریکائی مؤسسه

 آنجا،

 و ننگرهار و کابل پوهنتون طب های پوهنځی در کار ادامه و وطن به برگشت :(۶۳۱۱) ۶۱۹۳

پوهنوال، علمی رتبه به ارتقا  

 منحوس کودتای از بعد  «افغانستان ملی وحدت حزب» مؤسس عضو(: ۶۳۱۱ می) ۶۱۹۱ جوزای

 ثور،

 رژیم توسط «افغانستان ملی وحدت حزب» اعضای بازداشت(: ۶۳۱۱ جوالی)۶۱۹۱ اسد

پلچرخی، محبس در شدن زندانی و کابل کمونیستی  

عمومی، عفو ازطریق زندان از رهائی(: ۶۳۱۱ جنوری) ۶۱۹۱ جدی  



 متحده اضالع و ایتالیا پاکستان، هند، به مهاجرت آغاز و وطن ترک(: ۶۳۱۱ می) ۶۱۹۳ جوزای

کالیفورنیا، ـ هوزه سن شهر در بعد و ورجینیا در نخست اقامت با امریکا  

 به شدن مصاب زمان عین در و امریکا طبی بورد امتحان گذشتاندن برای آمادگی :(۶۳۱۱) ۶۱۱۱

مسلکی، کار ادامه برای تالش از انصراف ،«پارکنسن» آور رعشه مرض  

 وداع را فانی جهان «پارکنسن» دوامدار مریضی پیشرفت اثر در(  ۳۱۱۹ می اول) ۶۱۱۱ ثور ۶۶

.پیوست ایزدی رحمت به و  

:مهاجرت ایام در فعالیتها  

هوزه، سن شهر در بلخی الدین جالل موالنا مسجد مؤسس عضو ـ  

 محتاجان به کمک ارسال و ها اعانه آوری جمع هدف به «فند رلیف افغان» سسه مؤ تأسیس ـ

 درکشور،

افغانی، نشرات و کتب زیاد تعداد یک تهیه و مسجد درجوار افغان الدین سیدجمال کتابخانه تأسیس ـ  

درکالیفورنیا،( ملی وحدت حزب مجدد احیای) افغانستان ملی وحدت نهضت مؤسس عضو ـ  

افغانی، محلی رادیوهای بعضی با همکاری و هجرت در افغانی درنشرات مقاالت تعداد یک نوشتن ـ  

 امریکا در  ۳۱۱۳در آن چاپ و صفحه ۱۱۱ از بیش در «طبی دانش مبادی» کتاب تألیف و تدوین ـ

.(گردید چاپ تجدید نسخه ۶۱۱۱ تعداد به کابل در  ۳۱۶۱ سال در کتاب این ) 

 

 



  

 


