
  سید عبدالقادر بها پروفیسر پوهاند دوکتور خلص سوانح 

 

 وی. گشود جهان به دیده هرات باستانی و زیبا شهر در م ۹۱۹۱ سال در بها عبدالقادر سید پوهاند

 فراغت سند آوردن بدست از بعد و رسانیده اتمام به استقالل عالی لیسۀ در را عالی و متوسطه دورۀ

 طبی خدمات انجام به که فراوانی عالقمندی نسبت م۹۱۹۱ سال در عالی لیسۀ این دوازدهم صنف از

. گردید کابل طب پوهنځی شامل, داشت  

   خدمات به  م ۹۱۹۱ سال در تحصیلی دوره مؤفقانۀ اتمام از بعد  عبدالقادربها سید دوکتور پوهاند

 در وی. کرد بکار آغاز  اسیستانت داکتر منحیث آباد علی تدریسی شفاخانۀ در خویش مسلکی

 بعهده  را اسیستانت داکتر مسؤولیت کابل طب فاکولتۀ اناتومی دیپارتمنت در مسیحی ۹۱۹۱سال

 کشور لوزان شهر عازم تحصیل ادامۀ غرض م۹۱۹۱  سال در بها سیدعبدالقادر  پوهاند. گرفت

. نمود عودت بوطن دوباره اناتومی رشتۀ در  ماستری سند اخذ از بعد و گردیده سویس  

, بود داده تبارز خود از که مسلکی گی وشایسته لیاقت نسبت بها سیدعبدالقادر دوکتور پوهاند محترم 

 برای و نموده بکار آغاز  کابل طب پوهنځی اناتومی دیپارتمنت علمی کدر منحیث م ۹۱۹۱ درسال

 در بها عبدالقادر پوهاند محترم. داشت برجسته نقش ساز آینده دوکتوران تربیه در متمادی سالهای

 ۹۱۱۹ سال در بعدا   و پوهنوال علمی رتبۀ به م ۹۱۹۱ سال در, پوهنمل علمی رتبۀ به م ۹۱۹۱ سال

 سال تا  وی. گردید منسوب اناتومی دیپارتمنت آمر منحیث و نموده ارتقا پوهاند رتبۀ به مسیحی
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 ترک به مجبور بها پوهاند م ۹۱۱۱ درسال سیاسی تغیرات از بعد. داد ادامه وظیفه این به  ۹۱۱۱

. شد گزین مسکن فدرال آلمان بریمنهفن شهر به و گردید وطن   

 فرزند چهار ازدواج این حاصل و نموده ازدواج م ۹۱۹۱ سال در بها عبدالقادر سید دوکتور پوهاند

 میباشد.

 ملت و وطن به صادقانه خدمات در خویشرا گرانبار عمر  دهۀ سه  بها عبدالقادر سید دوکتور پوهاند 

 به افغانی جامعۀ. است گرفته فعاالنه سهم افغان جوان دکتوران دانش سطح بردن بلند در و گذرانده

 ارزشمند خدمات از و نموده افتخار ملت راستین خدمتگار این و علمی برازندۀ شخصیت این وجود

. مینماید یاد دانی قدر با ما زمین سر صدیق فرزند این  

: اداری ضمنی وظایف  

م ۹۱۱۹ الی م ۹۱۹۹    کابل طب فاکولتۀ تدریسی مدیر  

م ۹۱۱۱ الی م ۹۱۱۱ آباد جالل التشکیل جدید فاکولته ریس  

م ۹۱۱۱ الی م ۹۱۱۱ آباد جالل طب فاکولته ریس منحیث مجدد انتخاب  

م ۹۱۱۹ الی  م ۹۱۱۱ کابل پوهنتون ریس   

م ۹۱۱۹ الی م ۹۱۱۹ اجتماعی امور در اعظم صدر مشاور  

  نشرات:

م ۹۱۹۱   هالند الیدن شهر  اناتومی المللی بین انحمن در تحقیقاتی نشریه  

م ۹۱۹۱   سویس در زبان فرانسویی های اناتومیست انجمن تحقیقاتی شریهن   



۹۱۱۹ م    دری زبان به اندوکرین و  عصبی جهاز اناتومی کتاب  

م۹۱۱۱   امرتسر  هند کل اناتومی کانګرس  دماغ قشر تحقیقاتی شریهن   

م ۹۱۱۱   ننگرهار طب فاکولتۀ برای پښتو زبان به اناتومی درسی کتاب    

م ۹۱۱۹  کابل طب فاکولتۀ برای دری زبان به فزیولوژی و اناتومی کتاب  

. اند مانده دور لست از که کابل طب پوهنځی محصلین برای تدریسی کتب از مجموعۀ یک و  

 

  

 


