
عصیم محمد ولی دوکتور پوهاند سوانح خلص   

 

 از بعد وی. گشود جهان به دیده افغانستان پایتخت کابل در م۲۳۹۱ درسال عصیم محمد ولی پوهاند 

 ۲۳۹۱ سال در و گردیده کابل پوهنتون طب پوهنځی شامل لیسه و متوسطه,  ابتدایی تعلیمات تکمیل

 در را جی ام اف سی ای امتحانات مسیحی ۲۳۹۱ سال در وی. رسانید اتمام به را فاکولته مسیحی

 در را ریزیدینسی دورۀ مسیحی ۲۳۹۹ الی ۲۳۹۱ سال از.نمود سپری موفقانه امریکا متحدۀ ایاالت

 پروگرام مسیحی ۲۳۹۳ الی ۲۳۹۱ سال از و رسانیده اتمام به نیویارک ایالت کورنیل پوهنتون

 در ساید شیدی و فرانسیز سینت شفاخانۀ در را وعایی قلبی و صدری جراحی ریزیدنسی مشترک

. نمود تکمیل پینسیلوانیا ایالت پتسبرگ   

 در جراح بحیث  مسیحی ۲۳۱۹ الی ۲۳۱۱ سالهای بین وطن به مراجعت از بعد عصیم داکتر

  مسیحی ۲۹۱۹ الی ۲۹۱۲ سالهای طی در طب فاکولتۀ واستاد کابل پوهنتون تدریسی شفاخانۀ

. مینمود وظیفه ایفای کابل سینا ابن شفاخانۀ صدری  شفاخانۀ مسئول موصوف  

 جراحی رشتۀ در بیشتر تجربۀ و دانش کسب غرض ۲۳۱۹ الی ۲۳۱۹ سالها بین عصیم داکتر

. نمود سپری موفقانه اوهایو ایالت در نیز را فلکس امتحان ضمن در و رفته امریکا اضالع به دوباره

 سرجراح و جراحی پروفیسیور بحیث مسیحی ۲۳۱۱ الی ۲۳۱۹ سال از وطن به مراجعت از بعد

 وظیفۀ ضمنا   و سینا ابن صدری کلینیک سرجراح کابل پوهنتون تدریسی شفاخانۀ جراحی بخش شعبۀ

. داشت عده به را کابل پوهنتون طب پوهنځی در تدریس  
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 در وعایی قلبی و صدری جراح بحیث مسیحی ۱۱۱۹ الی ۲۳۱۲ سالهای بین عصیم ولی دوکتور

 ساحوی شفاخانۀ طبی مرکز در زخمها تداوی بخش مسئول حال عین در و نموده کار پینسیوانیا ایالت

 بدست را منیجمنت وند اف بورد امریکن نامۀ تصدیق مسیحی. ۱۱۱۲ اپریل در. نمود کار بیوس دی

  آورد.

: است داشته عده به را ذیل مسئولیتهای ۲۳۱۱ الی ۲۳۱۲ سال از عصیم ولی دوکتور  

: کابل طبی مجلۀ مشورتی هیات عضو  

کابل مستورات شفاخانۀ و خان اکبر وزیر, جمهوریت شفاخانهای مشاور جراح  

کابل پوهنتون طب پوهنځی در صدری جراحی بخش در تدریسی و اکادیمیک مسئولیتهای  

کابل پوهنتون طب پوهنځی تعلیمی نصاب کمیته عضو  

( شود مراجعه انگلیسی متن به) داشت را امریکا طبی مختلف جوامع عضویت وی  

: کابل طبی مجلۀ در عصیم ولی دوکتور شدۀ چاپ مقاالت  

م ۲۳۱۱ سال ریوی توبرکلوز طبی جراحی  

م ۲۳۱۱ دایریتیکیولم زنکرز  

م ۲۳۱۲ مایترل تسام بسته کومیساتومی  

م ۲۳۱۲ تنفسی قلبی مجدد احیای  

م ۲۳۱۱ محیطی وعایی مرض در سفینس پیوند بواسطه پس بای  

م ۲۳۱۱ شش حدیتیک کیست  

م ۲۳۱۱ مری شزنی فیستوول  



م ۲۳۱۹ سویدن و افغانستان, هند بین مری وحشی بخش سرطان وقوع مقایسه و مطالعه  

م ۲۳۱۹ سیکوارد برون سندروم در حاجزی حجاب تردیدی تفتق  

عامه صحت وزارت صحی مجله شماست با انتخاب, صحت یا سگرت   

: متحده ایاالت در شده چاپ مقاالت   

م ۲۳۹۱ جراحی المللی بین مجله, کاذب انریزم  

 جامعه اعتبار با جایزه برنده که نهایات وی شعریه فشار باالی وریدی شریانی فسیوالی تاثیرات

۲۳۹۱ شد کلیفلند جراحی  

م ۲۳۱۲( سرجیری اف ارکایف) سبکلیوین شریان تردیدی انوریزم  

وعایی جراحی مجله – کند تریدی اثر به بطنی ابهر واقعی انوریزم  

م ۲۳۳۱ وعایی جراحی مجله, ریکتوم داخل در داخلی الیک شریان انریزم تمزق  

: شود مراجعه انگلیسی متن به مکمل لست برای  

 



 

 

 

 

 

 

 



 


