2022
GRADUATION
CEREMONY
COMMENCEMENT
EXERCISES
Al Dafna Hall, Sheraton Grand Resort
& Conventon Hotel
Wednesday, May Eleven
Two Thousand Twenty-two
Six Thirty p.m.

COMMENCEMENT EXERCISES 02

MAY 11, 2022

RECIPIENTS OF
THE DOCTOR OF
MEDICINE DEGREE
Hisham Yasser Awad Abdelwahab

Tehniyat Baig

Khulood Muhammad Abdul Hameed

Harun Akhlaque Bhat
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Zain Ali Burney

Academic Distinction
Excellence in the Health, Illness and Disease I Course
Excellence in Patient Care and Physicianship
Excellence in Pediatrics

Jamal Al Ani
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Honors in Research
Excellence in Patient Care and Physicianship
Excellence in Professionalism in the Foundational
Sciences Curriculum
The Good Physician Award
Class of 2008 Leadership Award
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Nasser Sultan N A Al-Kuwari

Excellence in the Essential Principles of Medicine Course
Excellence in Professionalism in the Foundational
Sciences Curriculum
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Academic Distinction
Excellence in Internal Medicine

Ettaib Elmarabti
Honors in Research

Abdallah Elshafeey
Academic Distinction

Ahmed Amr Mohieeldeen Fares

Academic Distinction
Excellence in the Essential Principles of Medicine Course

Noora Ibrahim A Hassan

Global and Public Health Award of Merit
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Maryam Umar Idris
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Excellence in Neurology
Outstanding Public Health & Community Medicine
Research Award
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Honors in Research
Excellence in Public Health

Nada Ahmed Al-Mulla

Excellence in the Areas of Concentration

Dana Jassim Al-Shibani
Fatima Nasser Al-Shibani

Ajay Menon

Omar Mhaimeed
Academic Distinction
Honors in Research

Shaheen Ahamed Mohamed Rizly
Humanism in Medicine Award

Mohammed Nasser Alsubaie

Ibrahim Abdelraheem Mohammed

Haya Salah Al-Taweel

Bruno Mourao Pacheco

Academic Distinction

Class of 2008 Leadership Award
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Adeeb Mohd Narangoli
Academic Distinction

Cosima Margarethe Neumann

Academic Distinction
Excellence in the Health, Illness and Disease II Course
Excellence in the Foundational Sciences Curriculum
Excellence in Professionalism in the
Foundational Sciences Curriculum
Excellence in Anesthesia and Critical Care
Excellence in Professionalism in the Clinical Curriculum

Mohammad Akram Salameh

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 Obstetrics and Gynecology
Excellence in Surgery
Excellence in the Clinical Curriculum
Excellence in the Areas of Concentration
Mark Pecker Award for Clinical Excellence

Ameena Bushra Shafiq

Excellence in Neurology
Class of 2008 Leadership Award

Thanu Shree
Abdallah Elfadil Tom

Honors in Research
Excellence in Pediatrics
Excellence in Psychiatry
Excellence in Professionalism in the Clinical Curriculum
Leadership in Medicine Award
Humanism in Medicine Award
Class of 2008 Leadership Award
Outstanding Public Health & Community Medicine
Research Award
Global and Public Health Award of Merit

Tim Tomy
Lina Yagan

Academic Distinction

Rached Zeghlache

Excellence in Primary Care

PROGRAM
PROCESSION OF PLATFORM PARTY,
FACULTY AND GRADUATES
Dr. Sean Holroyd, Macebearer

ADMINISTRATION OF THE HIPPOCRATIC OATH
Dean Sheikh
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR THE

QATAR NATIONAL ANTHEM

MD DEGREE
Dean Sheikh

USA NATIONAL ANTHEM
PRESENTATION OF THE ACADEMIC ASSEMBLY
Dr. James Roach, University Marshal
INVOCATION/QUR'AN RECITATION
Mr. Ahmed Fares

CONFERMENT OF THE DEGREE OF
DOCTOR OF MEDICINE
Dr. Augustine Choi
The Stephen and Suzanne Weiss Dean and Provost for
Medical Affairs, Weill Cornell Medicine
GRADUATES TO STAGE/DIPLOMAS

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

INTRODUCTION OF DEAN CHOI
Dean Sheikh

INTRODUCTION OF THE KEYNOTE SPEAKER,
DR. MOHAMMED AL-NUFAL
Dean Sheikh

FAREWELL MESSAGE TO THE GRADUATES
Dean Choi

KEYNOTE SPEECH
Dr. Mohammed Al-Nufal, WCM-Q Alumnus Class of 2012

ALMA MATER
Dr. Roach

INTRODUCTION OF THE STUDENT SPEAKERS
Dean Sheikh

ADJOURNMENT AND CONCLUSION OF THE EVENT
Dr. Roach

STUDENT ARABIC ADDRESS
Mr. Nasser Al-Kuwari

RECESSION MUSIC
END

STUDENT ENGLISH ADDRESS
Ms. Dana Al-Ali
CLASS OF 2022 VIDEO
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CORNELL
ALMA MATER

HIPPOCRATIC
OATH

Far above Cayuga’s waters,
With its waves of blue,
Stands our noble alma mater,
Glorious to view.

I do solemnly vow, to that which I value and hold most dear:

Far above the busy humming
of the bustling town,
Reared against the arch of heaven,
Looks she proudly down.
Chorus

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;

Lift the chorus, speed it onward
Loud her praises tell;
Hail to thee, our alma mater,
Hail, all hail, Cornell.

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;

Music by
Opus 5 Music

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.
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الزي األكاديمي
ْ
ـاد «الكورنليــون»  -إِن جــازت التســمية  -ارتــداء الــزي األكاديمــي
فــي اقتــداءٍ بتقليـ ٍ
ـد قديــم ســاد فــي العصــور الوســطى ،اعتـ َ
الرســمي منــذ تخريــج أول فــوج عــام  ،1869حيــث تألــف فــوج التخ ـ ُّرج األول للجامعــة حينئــذ مــن ثمانيــة خريجيــن .وفــي حيــن
زي كورنيــل التقليــدي األحمــر .و ُيرمــز
ُيعتمــد اللــون األســود ،فــي العــادة ،لــزي خريجــي الطــب ،يرتــدي خريجــو وايــل كورنيــل للطــب َّ
إلــى درجــة دكتــور فــي الطــب بثــاث شــرائط ُم ْخ َم ِل َّيــة تز ّيــن َّ
كل ُر ْدن.
مراسم ارتداء َ
س َوة
الق َل ْن ُ
َ
َ
ْ
ســ َوة إلــى الترحيــب بانضمامــه رســميا ً إلــى طبقــة العلمــاء والباحثيــن .وفــي العــادة ،ال يرتــدى
ن
ل
للق
ـب
الطـ
ـج
خريـ
يرمــز ارتــداء
ُ
س ـ َوة إال بعــد تس ـ ُّلمه درجــة دكتــور فــي الطــب .وخــال مراســم ارتــداء َ
الخريــج َ
س ـ َوة الطــب علــى
س ـ َوة ،توضــع َق َل ْن ُ
الق َل ْن ُ
الق َل ْن ُ
كتــف كل خريــج كرمــز لنجاحــه فــي إكمــال متطلبــات نيــل درجــة دكتــور فــي الطــب ودخــول مهنــة الطــب بيــن أقرانــه مــن
األطبــاء .ويرمــز اللــون األخضــر الــذي يزيــن َ
تخصــص الطــب.
س ـ َوة إلــى
ُّ
الق َل ْن ُ
ص ْو َلجاَن الجامعة
َ
ص ْو َل َجــان وعصــا الجامعــة فــي مناســبات الجامعــة الرســمية مثــل حفــات التخ ـ ُّرج ومراســم تنصيــب رئيــس الجامعــة
ـتخدم
ـ
يس
َ
الصو َلجـ ُ
ومــا إلــى ذلــك .ويحمــل مارشـ ُ
ـان فيرمــز إلــى
ـال الجامعــة عصــا الجامعــة أثنــاء توجيــه مســار موكــب التنصيــب .وأمــا
ْ
ســلطة الجامعــة التــي يمارســها كبــار مســؤوليها ،الســيما رئيــس الجامعــة.
عصــا الجامعــة مص َّنعــة مــن خشــب الــورد الصلــب ومزينــة فــي أعالهــا بقبضــة مثلثــة الشــكل مــن الفضــة المشــغولة تشــبه
ص ْو َلجــان الجامعــة فهــو مــن الفضــة ،ومســتدق الطــرف
فــي الشــكل شــعار الجامعــة ،وهــي محاطــة بــأوراق شــجر ال َّل ْبــاب .وأمــا َ
وتعتليــه كــرة أرضيــة .وترمــز األضــاع الفضيــة المحيطــة بالكــرة األرضيــة إلــى اهتمامــات جامعــة كورنيــل وانتمــاءات أعضــاء
الهيئــة التدريســية وطالبهــا وموظفيهــا وخريجيهــا الممتــدة حــول العالــم.
نشيد كورنيل
ـب كلمــات نشــيد كورنيــل الشــهير ،عــام  1870تقريبــاً ،اثنــان مــن طلبــة الكليــة أقامــا معــا ً فــي ذات الســكن ،فيمــا
كتـ َ
أُخــذ لحــن النشــيد مــن أنشــودة حزينــة بعنــوان  Annie Lisleألفهــا إتــش إس .تومبســون ،موســيقار مــن بوســطن ،أواخــر
خمســينيات القــرن التاســع عشــر .و ُيعتقــد أن كورنيــل كانــت السـ َّباقة فــي اعتمــاد لحــن األنشــودة المذكــورة لنشــيد الجامعــة،
ولكــن ســرعان مــا حــذت حذوهــا جامعــات ومــدارس ثانويــة حــول العالــم ،منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :جامعــة إنديانــا،
وجامعــة ميــزوري ،وجامعــة جورجيــا ،وجامعــة نــورث كاروالينــا ،ووصــو ً
ال إلــى الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت.
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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.
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نشيد كورنيل:
كل ّيتي الحانية

قسم
أبقراط

ً
تسامية إلى األعالي فوق مياه كايوغا
ُم
وأمواجها المزدانة بالزرقة الغامرة
تشمخ كل ّيتنا الحانية النبيلة
ً
متألقة أمام األنظار.

أقسم بتلك المبادئ السامية التي أؤمن بها يقينا ً على:
أن أحافــظ علــى شــرف مهنــة الطــب ،وأن أكــون عــاد ً
ال وكريمـا ً إزاء أعضــاء هــذه المهنــة وأن أســاعدهم علــى
تقديــم يــد العــون لإلنســانية؛

ً
تسامية فوق همهمة
ُم
المدينة المنهمكة
وم ّت ً
كئة على قوس السماء
تـس ِّرح باعتزاز أنظارها نحو األسفل.
ُ
الجوقة
ارفعوا األصوات أعلى فأعلى
وتغ َّن ْوا بمدها أعلى فأعلى
أمنا الحانية
مرحى ِ
ِّ
لك يا َّ
مرحى ُّ
المرحى
كل
َ
مرحى َ
َ
لك يا كورنيل!
ِ

الطب كما تعلمت من الذين سبقوني؛
وأن أع ّلم الذين يتبعون دربي في علوم وفنون
ّ
وأن أدرك حدود معرفتي وأن أستم ّر في التع ّلم طيلة حياتي من أجل تقديم العناية األفضل للمرضى
والمساهمة في الوقاية من المرض؛
وأن أســعى إلــى الحصــول علــى مشــورة اآلخريــن الذيــن هــم أكثــر خبــرة م ّنــي ُبغيــة الوفــاء بالعهــد تجــاه
أمنــت برعايتهــم؛
األشــخاص الذيــن ِّ
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؛

العزف الموسيقي لفرقة
«أوباس »5

وأن أحافظ على هذه الثقة الغالية ،وأصون نفسي بعيداً عن الفساد والمغريات؛
الطب؛
وأن تكون مصلحة مرضاي من أهم أولوياتي خالل ممارستي لعلوم وفنون
ّ
وأن أدافع عن حقوق المحتاجين ُمناض ًال من أجل الحق ،وأن أبذل قصارى جهدي لتحقيق الرعاية لهم.
واســتناداً إلــى قســمي هــذا ،أتعهــد بالحفــاظ علــى أرقــى التقاليــد آم ـ ًا أن ُيكتــب لــي التمتــع بممارســة المهنــة مــن
خــال تجربــة طويلــة فــي شــفاء المرضــى.
ومقسما ً بشرفي.
إ ّنني أدلي بهذا التعهد بكامل حريتي ُ
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الحاصلون
على شهادة
دكتور في الطب

البرنـامج

هشام ياسرعواد عبدالوهاب

هارون بهات

أديب نرنجولي

خلود محمد عبدالحميد

حاصل على التفوق األكاديمي
التميز في الطب الباطني

زين علي برني

كوزيما نويمان

أنس وليد صبري عابد

حاصل على التفوق األكاديمي

حاصلة على التفوق األكاديمي
التميز في مسار الصحة واإلعياء والمرض 2

حاصل على التفوق األكاديمي

الطيب المرابطي

التميز في مسار الصحة واإلعياء والمرض 1

حاصل على مرتبة الشرف في البحوث

التميز في مسار رعاية المرضى والطب
التميز في طب األطفال

عبداهلل أحمد الشافعي

جمال سامر العاني

حاصل على التفوق األكاديمي

دانه خالد عبداهلل محمود العلي

أحمد عمرو محيى الدين فارس

حاصلة على مرتبة الشرف في البحوث
التميز في مسار رعاية المرضى والطب
التميز في التألق المهني في منهج العلوم األساسية
جائزة الطبيب المتميز
جائزة دفعة  2008للقيادة

حاصلة على جائزة التميز في الصحة العامة العالمية

محمد مجدالدين اإلبراهيم

محمد عادل عبداللطيف حسين

ناصر سلطان ناصر البوعفره الكواري

مريم عمر إدريس

حاصل على التميز في مسار المبادئ األساسية للطب
التميز في التألق المهني في منهج العلوم األساسية

حاصل على التفوق األكاديمي
التميز في مسار المبادئ األساسية للطب

نوره إبراهيم عبداهلل حسن

محمد فاتن اشتياق

التميز في منهج العلوم األساسية
التميز في التألق المهني في منهج العلوم األساسية
التميز في التخدير واإلنعاش والحاالت الحرجة
التميز في التألق المهني في المنهج اإلكلينيكي

محمد أكرم حسين سالمه

حاصل على التفوق األكاديمي
التميز في مسار المبادئ األساسية للطب
التميز في مسار الصحة واإلعياء والمرض 1
التميز في مسار الصحة واإلعياء والمرض 2
التميز في منهج العلوم األساسية
التميز في الطب الباطني
التميز في طب النساء والوالدة
التميز في الجراحة
التميز في المنهج اإلكلينيكي
التميز في مجاالت التركيز
جائزة مارك بيكرفي التميز اإلكلينيكي

أمينة شفيق

حاصلة على التميز في طب األعصاب
جائزة دفعة  2008للقيادة

سميه عبداهلل علي بهاءالدين المراغي

أكاش شافان

فاطمة جابر عبداهلل ال نشيرة المري

بشرى عزة خنجر

ثانو شري

أجاي مينون

عبداهلل الفاضل عمر محمد توم

حاصلة على التميز في طب األعصاب
جائزة التميز في بحوث الصحة العامة وطب المجتمع

عائشة عبدالوهاب محمد صالح المطوع
ندى أحمد عبدالرحمن علي المال

حاصل على مرتبة الشرف في البحوث
التميز في الصحة العامة

عمر محيميد

حاصلة على التميز في مجاالت التركيز

دانة جاسم مرتضى علي الشيباني

حاصل على التفوق األكاديمي
مرتبة الشرف في البحوث

شاهين رزلي

فاطمة ناصر الشيباني

جائزة اإلنسانية في الطب

محمد ناصر عبدااهلل تركي السبيعي

إبراهيم عبدالرحيم إبراهيم محمد

هيا صالح الطويل

برونو موراو باتشيكو

حاصلة على التفوق األكاديمي

حاصل على جائزة دفعة  2008للقيادة

حاصل على مرتبة الشرف في البحوث
التميز في طب األطفال
التميز في الطب النفسي
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جائزة القيادة في الطب
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تيم تومي
لينا ياجان

التميز في مسار الرعاية الصحية األولية
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النشيد الوطني القطري
النشيد الوطني األميركي
تقديم المجلس األكاديمي
الدكتور جيمس روتش ،مارشال الجامعة
تالوة آيات من القرآن
الخرّيج أحمد فارس
الكلمة االفتتاحية
الدكتور جاويد شيخ
عميد وايل كورنيل للطب  -قطر

تقديم المرشحين لدرجة «دكتور في الطب»
العميد شيخ
منح شهادات «دكتور في الطب»
الدكتور أوغستين تشوي
عميد «سوزان وستيفن وايس» ورئيس مجلس الشؤون الطبية،
وايل كورنيل للطب

تسليم الشهادات للخ ّريجين
تقديم العميد تشوي
العميد شيخ

تقديم المتحدث الرئيسي الدكتور محمد النوفل
العميد شيخ

كلمة وداعية للخ ّريجين
العميد تشوي

الكلمة الرئيسية
الدكتور محمد النوفل ،خرّيج وايل كورنيل للطب  -قطر ،دفعة 2012

نشيد الكلية
الدكتور روتش

تقديم لكلمة المتحدثين باسم خ ّريجي دفعة 2022

العميد شيخ
كلمة الخ ّريجين بالعربية
الخرّيج ناصر الكواري
كلمة الخ ّريجين باإلنجليزية
الخرّيجة دانه العلي

حاصلة على التفوق األكاديمي

رشاد زغالش

تهنيات بيج

موسيقى الموكب األكاديمي
الدكتور شون هولرويد ،حامل الصولجان

قسم أبقراط
العميد شيخ

فيلم عن طالب دفعة 2022

ختام حفل التخرج
الدكتور روتش
الموسيقى
ختام الحفل

حفـل التخـ ّرج
قاعة الدفنة لالحتفاالت
فندق الشيراتون ـ الدوحة
يوم األربعاء
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