COMMENCEMENT
EXERCISES
حـفـــل التـخــــ ّرج
Wednesday, May 5, 2021 at 9:00PM
مساء
األربعاء  5مايو  2021الساعة 9:00
ً

RECIPIENTS OF MAY
05
THE DOCTOR OF 2021
MEDICINE DEGREE
Toqa Mohamed Mahmoud Afifi

Gabriala Nathasha Andrews

Abdulaziz Nasser Al-Abdulghani

Ramez Naser Bodair

Latifa Abdulla Al-Badr

Shawn D‘souza

Hissa Khalid Al-Hail
Academic Distinction

Fatima Jassim Al-khayat
Dhabiya Al-Kubaisi
Dana Faisal Al-Majid
Dhabia Sultan Al-Merekhi
Salma Ahmed Al-Mohannadi

Academic Distinction
Excellence in the Essential Principles of Medicine Course
Excellence in the Health, Illness and Disease I Course
Excellence in the Health, Illness and Disease II Course
Excellence in the Foundational Sciences Curriculum
Excellence in Internal Medicine
Excellence in Surgery
Excellence in the Clinical Curriculum

Raihan El-Naas

Academic Distinction
Excellence in the Essential Principles of Medicine Course
Excellence in the Health, Illness and Disease I Course
Excellence in the Health, Illness and Disease II Course
Excellence in Professionalism in the Foundational Sciences Curriculum
Excellence in Professionalism in the Clinical Curriculum
The Good Physician Award

Amina Ruqayya Kunnummal

Academic Distinction
Excellence in Anesthesia and Critical Care
Excellence in Primary Care
Excellence in Surgery

Heta Bhupatbhai Ladumor

Honors in Research
Outstanding Public Health and Community Medicine Research Award

Isha Lamba

Academic Distinction

Nada Mobayed

Academic Distinction
Excellence in Anesthesia and Critical Care

Sherif Ashraf Mostafa
Tasnim Mushannen

AlBandary Khalid Al-Qurashi

Academic Distinction
Excellence in Professionalism in the Foundational Sciences Curriculum
Excellence in Obstetrics and Gynecology

Academic Distinction
Excellence in the Essential Principles of Medicine Course
Excellence in the Health, Illness and Disease I Course
Excellence in the Health, Illness and Disease II Course
Excellence in Patient Care and Physicianship
Excellence in the Foundational Sciences Curriculum
Excellence in Internal Medicine
Excellence in Neurology
Excellence in Professionalism in the Clinical Curriculum
Excellence in Public Health

Lolwa Abdulaziz M.A. Al-Theyab

Hania Ashraf Ah Ibrahim

Shahryar Tariq Rana

Excellence in the Areas of Concentration

Mahmood Basil Al-Orphaly

Academic Distinction
Excellence in the Essential Principles of Medicine Course
Excellence in Pediatrics

Gowrii Saswathy Ganesan

Excellence in the Areas of Concentration

Basel A.M. Humos

Rozaleen Aleyadeh

Academic Distinction
Honors in Research
Excellence in Primary Care
Excellence in Psychiatry
Excellence in Professionalism in the Clinical Curriculum
Outstanding Public Health and Community Medicine Research Award

Basem Mohamed Abuzeid Ali

Mariam Imran

Fatema Al-Wahshi

Moza Abdulla Almohannadi

Academic Distinction
Excellence in Professionalism in the Foundational Sciences Curriculum
Excellence in Pediatrics

Sulaiman Alshakhs

The Good Physician Award
Humanism in Medicine Award

Heba Nayel Altarawneh
Academic Distinction

Excellence in Patient Care and Physicianship
The Good Physician Award

Excellence in Public Health

Muhammad Hassan Rehman
Excellence in the Areas of Concentration

Saad Sameer
Aldana Esmael Shahbik

Karen Maria John

Aya Youssef

Sarah Khan

Wajiha Yousuf

Academic Distinction

Gi Eun Kim

Honors in Service

Academic Distinction
Honors in Research
Excellence in Neurology
Leadership in Medicine Award
Class of 2008 Student Leadership Award
Global and Public Health Award of Merit

الطالب الحاصلون
على شهادة دكتور
في الطب
تقى محمد محمود محمد عفيفي
عبدالعزيز ناصر عبدالغني عبدالغني آل عبدالغني
لطيفة عبداهلل خلف سلطان البدر
حصة خالد سلمان حسن الهيل
حاصلة على التف ّوق األكاديمي
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هبة نايل عبداهلل الطراونة
حاصلة على التف ّوق األكاديمي

غابرييال آندريوس
رامز ناصر كامل بدير
شاون ديسوزا

ظبية سلطان شبيب سلطان المريخي

حاصل على التف ّوق األكاديمي
التم ّيز في مسار المبادئ األساسية للطب
التم ّيز في مسار الصحة واإلعياء والمرض 1
التم ّيز في مسار الصحة واإلعياء والمرض 2
التم ّيز في منهج العلوم األساسية
التم ّيز في الطب الباطني
التم ّيز في الجراحة
التم ّيز في المنهج اإلكلينيكي

سلمى أحمد عبداهلل أحمد المهندي

ريحان النعاس

فاطمة جاسم حسين محمد الخياط
ظبية جمعة عبداهلل جهام الكبيسي
دانة فيصل عبداهلل علي الماجد

حاصلة على التم ّيز في مجاالت التركيز

محمود باسل محمود األورفه لي

حاصل على التف ّوق األكاديمي
التم ّيز في مسار المبادئ األساسية للطب
التم ّيز في طب األطفال

البندري خالد مبارك مبارك القرشي

حاصلة على التف ّوق األكاديمي
التم ّيز في مسار المبادئ األساسية للطب
التم ّيز في مسار الصحة واإلعياء والمرض 1
التم ّيز في مسار الصحة واإلعياء والمرض 2
التم ّيز في التألق المهني في منهج العلوم األساسية
التم ّيز في التألق المهني في المنهج اإلكلينيكي
جائزة الطبيب المتم ّيز

جوري ساسواثي جانيسان

لولوه عبدالعزيز محمد أحمد الذياب

حاصلة على التم ّيز في مجاالت التركيز

فاطمة بنت يحيى بن محمد الوحشية

باسل عدنان مصطفى حمص

روزالين العياده
باسم محمد أبوزيد علي
موزه عبداهلل صقر الحسن المهندي

حاصلة على التف ّوق األكاديمي
التم ّيز في التألق المهني في منهج العلوم األساسية
التم ّيز في طب األطفال

سليمان بن زيد بن محمد حسن الشخص

حاصل على جائزة الطبيب المتم ّيز
جائزة اإلنسانية في الطب

حاصل على التف ّوق األكاديمي
التم ّيز في التألق المهني في منهج العلوم األساسية
التم ّيز في طب النساء والوالدة

هانيا إبراهيم

حاصلة على التف ّوق األكاديمي
مرتبة الشرف في البحوث
التم ّيز في الرعاية الصحية األولية
التم ّيز في الطب النفسي
التم ّيز في التألق المهني في المنهج اإلكلينيكي
جائزة التم ّيز في بحوث الصحة العامة وطب المجتمع

مريم عمران أحمد

حاصلة على التم ّيز في مسار رعاية المرضى والطب
جائزة الطبيب المتم ّيز

كارين جون
سارة خان

حاصلة على التف ّوق األكاديمي

جي كيم
آمنة كونومال

حاصلة على التف ّوق األكاديمي
التم ّيز في التخدير واإلنعاش والحاالت الحرجة
التم ّيز في الرعاية الصحية األولية
التم ّيز في الجراحة

هيتا الدومور

حاصلة على مرتبة الشرف في البحوث
جائزة التم ّيز في بحوث الصحة العامة وطب المجتمع

إيشا المبا

حاصلة على التف ّوق األكاديمي

ندى مبيض

حاصلة على التف ّوق األكاديمي
التم ّيز في التخدير واإلنعاش والحاالت الحرجة

شريف أشرف إبراهيم محمد مصطفى
تسنيم المشنن

حاصلة على التف ّوق األكاديمي
التم ّيز في مسار المبادئ األساسية للطب
التم ّيز في مسار الصحة واإلعياء والمرض 1
التم ّيز في مسار الصحة واإلعياء والمرض 2
التم ّيز في مسار رعاية المرضى والطب
التم ّيز في منهج العلوم األساسية
التم ّيز في الطب الباطني
التم ّيز في طب األعصاب
التم ّيز في التألق المهني في المنهج اإلكلينيكي
التم ّيز في الصحة العامة

شهريار رنا

حاصل على التم ّيز في الصحة العامة

محمد حسن رحمان

حاصل على التم ّيز في مجاالت التركيز

سعد سمير
الدانة إسماعيل إبراهيم علي شهبيك
آية محمد أحمد السيد يوسف

حاصلة على مرتبة الشرف في الخدمة المجتمعية

وجيهه يوسف

حاصلة على التف ّوق األكاديمي
مرتبة الشرف في البحوث
التم ّيز في طب األعصاب
جائزة القيادة في الطب
جائزة دفعة  2008للقيادة
جائزة التم ّيز في الصحة العامة العالمية

PROGRAM

PROCESSION MUSIC
NATIONAL ANTHEMS
Qatar & USA

PRESENTATION OF THE ACADEMIC ASSEMBLY
University Marshal

البـرنـامـــج

ADMINISTRATION OF THE HIPPOCRATIC OATH

Dr. Javaid I. Sheikh

PRESENTATION OF CANDIDATES FOR THE M.D.
DEGREE & CONFERMENT OF DEGREES
Dr. Javaid I. Sheikh
Dr. Thurayya Arayssi

INVOCATION/QURAN RECITATION

DIPLOMAS

DEAN JAVAID SHEIKH ADDRESS

INTRODUCTION OF DEAN CHOI

Dr. Javaid I. Sheikh
Dean, Weill Cornell Medicine-Qatar

FAREWELL MESSAGE TO THE GRADUATES

CLASS OF 2021 VIDEO

Dr. Augustine M.K. Choi
Dean, Weill Cornell Medicine in New York

INTRODUCTION OF KEYNOTE SPEAKER

ALMA MATER

Dr. Javaid I. Sheikh

KEYNOTE SPEAKER ADDRESS

Dr. Anthony Fauci
Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases
at the National Institutes of Health in the United States, and Chief
Medical Advisor for COVID-19 to President Joe Biden

INTRODUCTION OF MEDICAL COLLEGE
Arabic & English

INTRODUCTION OF THE STUDENT SPEAKERS
Dr. Javaid I. Sheikh

STUDENT ARABIC ADDRESS
STUDENT ENGLISH ADDRESS

University Marshal

ADJOURNMENT AND CONCLUSION
University Marshal

RECESSION MUSIC

قسم أبقراط

موسيقى الموكب األكاديمي

تقديم المرشحين لنيل درجة دكتور في الطب
ومنح شهادة دكتور في الطب

قطر والواليات المتحدة األميركية

الدكتور جاويد شيخ

النشيد الوطني

الدكتور جاويد شيخ
الدكتورة ثريا عريسي

تقديم المجلس األكاديمي

تقديم شهادات دكتور في الطب

تالوة آيات من القرآن الكريم

تقديم الدكتور أوغسطين تشوي
 نيويورك- عميد وايل كورنيل للطب

كلمة وداعية للخرّيجين

مارشال الجامعة

كلمة العميد

الدكتور جاويد شيخ
 قطر- عميد وايل كورنيل للطب

العميد أوغسطين تشوي

2021 فيديو عن طالب دفعة

نشيد الكلية

تقديم الكلمة الرئيسية

مارشال الجامعة

ختام حفل التخرّج
مارشال الجامعة

الموسيقى

الدكتور جاويد شيخ

الكلمة الرئيسية

الدكتور أنطوني فاوتشي
مدير المعهد الوطني األميركي للحساسية واألمراض المعدية
والمستشار الطبي الرئيسي للرئيس األميركي جو بايدن

مقدمة عن كلية الطب
بالعربية واالنجليزية

2021 تقديم لكلمة المتحدثتين باسم خرّيجي دفعة
الدكتور جاويد شيخ

كلمة الخرّيجين بالعربية
كلمة الخرّيجين باالنجليزية

HIPPOCRATIC
OATH
I do solemnly vow, to that which I value and hold most dear:
That I will honor the Profession of Medicine, be just and generous to its members,
and help sustain them in their service to humanity,
That just as I have learned from those who preceded me, so will I instruct those who
follow me in the science and the art of medicine;
That I will recognize the limits of my knowledge and pursue lifelong learning to
better care for the sick and to prevent illness;
That I will seek the counsel of others when they are more expert so as to fulfill my
obligation to those who are entrusted to my care;
That I will not withdraw from my patients in their time of need;
That I will lead my life and practice my art with integrity and honor, using my power wisely;
That whatsoever I shall see or hear of the lives of my patients that is not fitting to be
spoken, I will keep in confidence;
That into whatever house I shall enter, it shall be for the good of the sick;
That I will maintain this sacred trust, holding myself far aloof from wrong, from corrupting,
from the tempting of others to vice;
That above all else I will serve the highest interests of my patients through the practice of
my science and my art;
That I will be an advocate for patients in need and strive for justice in the care of the sick.
I now turn to my calling, promising to preserve its finest traditions, with the reward of a long
experience in the joy of healing.
I make this vow freely and upon my honor.

قسـم
أبـقـــراط
:أقسم بتلك المبادئ السامية التي أؤمن بها يقينًا على
ً  وأن أكون عاد،أن أحافظ على شرف مهنة الطب
ال وكريمًا إزاء أعضاء هذه المهنة وأن
أساعدهم على تقديم يد العون لإلنسانية؛
الطب كما تعلمت من الذين سبقوني؛
وأن أعلّم الذين يتبعون دربي في علوم وفنون
ّ
وأن أدرك حدود معرفتي وأن أستمرّ في التعلّم طيلة حياتي من أجل تقديم العناية األفضل للمرضى
والمساهمة في الوقاية من المرض؛
وأن أسعى إلى الحصول على مشورة اآلخرين الذين هم أكثر خبرة منّي ُبغية الوفاء بالعهد تجاه
األشخاص الذين ِّأمنت برعايتهم؛
وأن ال أتخلى عن مرضاي في وقت حاجتهم؛
وأن أمارس حياتي ومهنتي بنزاهة وشرف وأستخدم سلطتي بحكمة؛
وأن أحافظ على سرية ما يتعلق بشؤون حياة مرضاي وأن ال أبوح بها عالنية؛
وأن أتوخى مصلحة مرضاي عند دخولي إلى منازلهم؛
 وأصون نفسي بعيدًا عن الفساد والمغريات؛،وأن أحافظ على هذه الثقة الغالية
الطب؛
وأن تكون مصلحة مرضاي من أهم أولوياتي خالل ممارستي لعلوم وفنون
ّ
. وأن أبذل قصارى جهدي لتحقيق الرعاية لهم،وأن أدافع عن حقوق المحتاجين ُمناض ًال من أجل الحق
 أتعهد بالحفاظ على أرقى التقاليد آم ًال أن ُيكتب لي التمتع بممارسة المهنة من خالل،واستنادًا إلى قسمي هذا
.تجربة طويلة في شفاء المرضى
.ومقسمًا بشرفي
ُ إ ّنني أدلي بهذا التعهد بكامل حريتي

نـشيــد
كـورنـيــــل
كليتي الحانية
ُمتسامي ًة إلى األعالي فوق مياه كايوغا وأمواجها
المزدانة بالزرقة الغامرة تشمخ كل ّيتنا الحانية النبيلة
ً
متألقة أمام األنظار.
ُمتسامي ًة فوق همهمة
المدينة المنهمكة
وم ّتكئ ًة على قوس السماء
ُتسرِّح باعتزاز أنظارها نحو األسفل.
الجوقة
ارفعوا األصوات أعلى فأعلى
وتغنَّ ْوا بمدها أعلى فأعلى
مرحى
مرحى ِ
لك يا َّأمنا الحانية َ
ِّ
ُّ
لك يا كورنيل!
ى
المرح
كل
ى
مرح
ِ
َ
َ
العزف الموسيقي لفرقة
أوباس 5

CORNELL
ALMA MATER
Far above Cayuga’s waters,
With its waves of blue,
Stands our noble alma mater,
Glorious to view.
Far above the busy humming
of the bustling town,
Reared against the arch of heaven,
Looks she proudly down.
Chorus
Lift the chorus, speed it onward
;Loud her praises tell
Hail to thee, our alma mater,
Hail, all hail, Cornell.
Music By
Opus 5 Music

ACADEMIC REGALIA
Carrying on a tradition that dates back to the Middle Ages, Cornellians have donned formal
academic regalia since the first graduating class of eight students in 1869. While doctoral gowns
are often black, Weill Cornell Medicine graduates wear the traditional Cornell red. The doctoral
degree is signified by the three velvet chevrons on each sleeve.
THE HOODING CEREMONY
The draping of the hood formally welcomes the doctoral candidate into the community of
advanced scholars. Traditionally, the hood is not worn until the doctoral degree is conferred.
During the hooding ceremony, the doctoral hood is placed over the head of each candidate,
signifying his or her success in completing their degree and entering the profession of medicine
as a peer. The green color of the hood signifies the discipline of medicine.
THE UNIVERSITY MACE
The Cornell mace and baton are present at events such as commencements and inaugural
processions and ceremonies. The university marshal carries the baton while directing the
inaugural procession. The mace symbolizes the authority of the university as exercised by its
principal officers, particularly the president.
The baton is formed of a rosewood shaft, topped by a wrought-silver triangular knob bearing
a rendering of the university arms surrounded by a frieze of engraved ivy leaves. The mace
consists of a tapered silver shaft surmounted by a golden terrestrial globe. The silver ribs
surrounding the globe symbolize the universality of Cornell’s interests and the worldwide
affiliations of its faculty, students, staff, and alumni.
CORNELL ALMA MATER
Written by two roommates around 1870, the tune for the Cornell Alma Mater was taken from
a melancholy ballad, Annie Lisle, written by Boston musician H. S. Thompson in the late 1850s.
Although Cornell is believed to be the first school to have used the melody for its alma mater,
it has since been adopted by high schools and universities around the world, including Indiana
University, the University of Missouri, the University of Georgia, the University of North Carolina,
and even the American University in Beirut.

الزي األﻛﺎديمي
 ارتداء الزي األكاديمي-  إِ ْن جازت التسمية- »اعتاد «الكورنليون
،في اقتدا ٍء بتقلي ٍد قديم ساد في العصور الوسطى
َ
 وفي حين. حيث تألف فوج التخرُّج األول للجامعة حينئذ من ثمانية خريجين، 1869  تخريج أول فوج عام- الرسمي منذ
.زي كورنيل التقليدي األحمر
َّ  يرتدي خريجو وايل كورنيل للطب، لزي خريجي الطب، في العادة،ُيعتمد اللون األسود
َّ و ُيرمز إلى درجة دكتور في الطب بثالث شرائط ُم ْخ َم ِل َّية تز ّين
.كل ُر ْدن
َ مراسم ارتداء
الق َلنس َوة
َ يرمز ارتداء خريج الطب
 ال يرتدى، وفي العادة.س َوة إلى الترحيب بانضمامه رسميًا إلى طبقة العلماء والباحثين
ُ للقلَ ْن
َ  وخالل مراسم ارتداء.س َوة إال بعد تسلُّمه درجة دكتور في الطب
َ الخريج
س َوة الطب على
ُ  توضع َقلَ ْن،س َوة
ُ القلَ ْن
ُ القلَ ْن
كتف كل خريج كرمز لنجاحه في إكمال متطلبات نيل درجة دكتور في الطب ودخول مهنة الطب بين أقرانه من
َ  ويرمز اللون األخضر الذي يزين.األطباء
.تخصص الطب
ُّ س َوة إلى
ُ القلَ ْن
صولجان الجامعة
ص ْو َل َجان وعصا الجامعة في مناسبات الجامعة الرسمية مثل حفالت التخرُّج ومراسم تنصيب رئيس
َ يستخدم
َ
ُ
ُ
 وأما الص ْولجان فيرمز. ويحمل مارشال الجامعة عصا الجامعة أثناء توجيه مسار موكب التنصيب.الجامعة وما إلى ذلك
. السيما رئيس الجامعة،إلى سلطة الجامعة التي يمارسها كبار مسؤوليها
عصا الجامعة مصنَّعة من خشب الورد الصلب ومزينة في أعالها بقبضة مثلثة الشكل من الفضة المشغولة تشبه
 ومستدق،ص ْو َلجان الجامعة فهو من الفضة
َ  وأما. وهي محاطة بأوراق شجر اللَّ ْبالب،في الشكل شعار الجامعة
 وترمز األضالع الفضية المحيطة بالكرة األرضية إلى اهتمامات جامعة كورنيل وانتماءات.الطرف وتعتليه كرة أرضية
.أعضاء الهيئة التدريسية وطالبها وموظفيها وخريجيها الممتدة حول العالم
نشيد كورنيل
ُ
 فيما أخذ، اثنان من طلبة الكلية أقاما معًا في ذات السكن، تقريبًا1870  عام،كتب كلمات نشيد كورنيل الشهير
َ
 أواخر، موسيقار من بوسطن، تومبسون. ألفها إتش إسAnnie Lisle لحن النشيد من أنشودة حزينة بعنوان
.خمسينيات القرن التاسع عشر
 ولكن سرعان ما حذت،و ُيعتقد أن كورنيل كانت الس َبّاقة في اعتماد لحن األنشودة المذكورة لنشيد الجامعة
 وجامعة، وجامعة ميزوري، جامعة إنديانا: منها على سبيل المثال ال الحصر،حذوها جامعات ومدارس ثانوية حول العالم
ً  ووصو، وجامعة نورث كاروالينا،جورجيا
.ال إلى الجامعة األميركية في بيروت

