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حامل درجة الليسانس/البكالوريوس بأكمام طويلة مدببة،
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قلنسوة العصور الوسطى – إىل الدرجة العلمية
إ
ي
ي
الزرق الغامق فيش� إىل الفلسفة؛ ويعكس اللون القرمزي علم الالهوت؛ ويرمز أ
والداب؛ أما أ
فالبيض يرمز إىل الفنون آ
يعكس لونها مجال الدراسة :أ
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الذه� إىل العلوم .وتكون بطانة
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أ
ف
ش
تقال .تقول إحدى القصائد المشهورة ي� القرن السادس ع�
الروب بلون المعهد المانح للدرجات العلمية؛ حيث يزدان روب التخرج لمعهد هاميلتون باللون الزرق مع شارة مثلثة باللون ب
ال� ي
عن القبعة إنها "مربعة الشكل ،تعكس أمانة العلماء وهيئة كتبه م".

دبلومة هاميلتون
ت
ين
ين
متدرب� .وبمجرد انتهاء مدة تدريبهم ،يسمح لهم بـ "التخرج".
الجامعي�
يعت� الطالب
ال� تُ حرر باللغة الالتينية – إحيا ًء لتقليد متبع منذ العصور الوسطى ب
ُ
تصدر دبلومة هاميلتون – ي
إليكم ترجمة باللغة العربية للدبلومة كما لو كانت مقدمة إىل السيد "ألكسندر هاميلتون" نفسه:
شاهدا عىل هذه الوثيقة.
تُ عرب كلية هاميلتون الواقعة ف ي� والية نيويورك عن تحياتها الحارة لكل من يقف
ً
يز
التمي� التقليدية.
جديرا بالحصول عىل مكافآت
شخص ا
كاف من الشغف يؤهله لنيل التقدير باعتباره
وليعلم الكافة أن "ألكسندر هاميلتون" قد درس ي
خ�ة العلوم والفنون بقدر ٍ
ً
ً
وعليه ،فإن كلية هاميلتون تمنح المذكور شهادة ليسانس آ
الداب ،وبموجب هذه الدبلومة فإنها تسبغ عليه الحقوق واالمتيازات الفريدة لذلك اللقب.

وإشها ًدا لذلك ،أمهر أمناء هذه الكلية ختم وتوقيع رئيس الكلية وعميدها ف ي� ذيل هذه الوثيقة.

ت
المف�ض أن تصله ف ي� غضون أربعة إىل ستة أسابيع.
ال�يد إىل كل طالب يكمل متطلبات درجة الليسانس/البكالوريوس ،ومن
ع� ب
سيتم إرسال الدبلومات ب

ديفيد ويبمان
الرئيس

سوزان ي ن
ك�
نائبة الرئيس للشؤون أ
الكاديمية وعميدة الكلية

تُ قدم الشهادات ف ي� قاعات الكلية ف ي�  22مايو  ،2022ف ي� العام رقم  210للكلية.
ال�ف ،أو ليسانس آ
الداء عىل أكمل وجه ،تنص الدبلومة عىل منح درجة ليسانس آ
ف� حالة الطالب الذين أجادوا أ
الداب/البكالوريوس مع مرتبة ش
الداب/البكالوريوس بامتياز مع مرتبة ش
ال�ف،
يأو ليسانس آ
الداب/البكالوريوس بتفوق.

WELCOME
Welcome to Hamilton College’s Commencement ceremony honoring the Class of 2022.
Hamilton College was chartered by the Regents of the State of New York in 1812. The first formal commencement ceremony was held in 1815
for six seniors, although two students who had transferred to Hamilton became the College’s first graduates a year earlier. In 1816, 17 students
received their diplomas, representing the first graduating class to attend Hamilton for four years.
For about 70 years starting in 1815, every senior spoke at Commencement, a ceremony that lasted all day and was held in the church on the
southern end of the Clinton Village Green. As reported in On the Hill: A Bicentennial History of Hamilton College, most of the students who
attended Hamilton in its early years were from Oneida County and elsewhere in New York, with the rest coming from New England, Pennsylvania,
and New Jersey.
The Hamilton College Class of 2022 has representation from 35 states, the District of Columbia, and 14 countries. We congratulate the graduates
and are delighted to welcome their families and friends from around the country and the world to the College’s 210th Commencement ceremony.

BIENVENUE
Bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes de Hamilton College, honorant nos finissants et finissantes de 2022.
Hamilton College a été enregistré par les autorités de l’État de New York en 1812. Bien que deux étudiants ayant transféré
chez nous aient gradué en 1814, la première cérémonie de remise des diplômes s’est tenue en 1815 pour six finissants.
En 1816, dix-sept étudiants ont terminé quatre années d’études au Hamilton College et ont reçu leur diplôme.
Durant environ 70 ans à partir de 1815, chaque finissant s’est adressé à l’audience lors de la cérémonie de remise des
diplômes qui durait toute la journée et était tenue à l’église à l’extrémité sud de Clinton Village Green. Comme rapporté
dans Sur la colline : un rapport historique du bicentenaire de Hamilton College (On the Hill: A Bicentennial History of
Hamilton College), la plupart des étudiants de Hamilton College les premières années provenaient du comté d’Oneida
et ailleurs dans l’État de New York, avec le reste des étudiants provenant de la Nouvelle-Angleterre, de la Pennsylvanie
et du New Jersey.
La promotion de 2022 du Collège Hamilton provient de 35 États, du District de Columbia et de 14 pays. Nous félicitons
les récipiendaires et sommes très heureux d’accueillir leurs familles et amis de toute provenance au pays ou de l’étranger à la 210e cérémonie de remise des diplômes de Hamilton College.

BIENVENIDOS
Bienvenidos a la ceremonia de graduación de Hamilton College en honor a la Generación de 2022.
Los Regentes del Estado de Nueva York fundaron el Hamilton College en 1812. La primera ceremonia formal de
graduación se llevó a cabo en 1815 para seis estudiantes de último año, aunque dos alumnos que se habían transferido a Hamilton se convirtieron en los primeros graduados de la institución un año antes. En 1816, 17 estudiantes
recibieron sus diplomas, representando la primera generación graduada que asistió a Hamilton durante cuatro años.
Durante unos 70 años, a partir de 1815, todos los alumnos de último año hablaron en la Graduación, una ceremonia
que duraba todo el día y se llevaba a cabo en la iglesia que está en la punta sur de Clinton Village Green. Como se
informó en On the Hill: Una historia bicentenaria del Hamilton College (On the Hill: A Bicentennial History of Hamilton
College), la mayoría de los alumnos que asistieron a Hamilton en sus primeros años eran del condado de Oneida y de
otras partes de Nueva York, y el resto provenía de Nueva Inglaterra, Pensilvania y Nueva Jersey.
La Generación de 2022 del Hamilton College tiene representación de 35 estados, el Distrito de Columbia y 14 países.
Felicitamos a los graduados y estamos encantados de dar la bienvenida a sus familias y amigos de todo el país y del
mundo a la ceremonia de graduación número 210 de la institución.

欢迎
。欢迎参加汉密尔顿学院 (Hamilton College) 2022 届毕业典礼
汉密尔顿学院于 1812 年由纽约州摄政者特许成立。第一次正式的毕业典礼于 1815 年为六名大四学生举行，其中一年前
刚转学到汉密尔顿学院的两名学生成为该学院的第一批毕业生。1816 年，有 17 名学生获得了毕业证书，这是汉密尔顿学
。院四年来的第一个毕业班
从 1815 年开始的大约 70 年里，每一位大四学生都在毕业典礼上发言，这个仪式持续一整天，在克林顿村绿地南端的教
堂举行。正如《在学院山上：汉密尔顿学院的百年校史》(On the Hill: A Bicentennial History of Hamilton College) 报道的
那样，早年就读于汉密尔顿的大多数学生来自奥奈达 (Oneida) 县和纽约的其他地方，其余的来自新英格兰、宾夕法尼亚
。和新泽西
汉密尔顿学院 2022 届学生代表来自 35 个州、哥伦比亚特区和 14 个国家/地区。我们向毕业生们表示祝贺，并很高兴欢
。迎他们来自全国和世界各地的家人和朋友参加学院的第 210 届毕业典礼
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ف
ي ف
ف
.
(� ربوع
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ברוכים הבאים
ברוכים הבאים לטקס חלוקת התארים של  Hamilton Collegeלכבוד כיתת .2022
 Hamilton Collegeנוסדה על ידי חברי מועצת מדינת ניו יורק בשנת  .1812טקס חלוקת התארים הרשמי והראשון נערך ב 1815-עבור ששת
תלמידי השנה האחרונה ,אם כי שני סטודנטים שעברו ל Hamilton-הפכו לבוגרים הראשונים של המכללה בשנה הקודמת .בשנת 17 ,1816
סטודנטים קיבלו את הדיפלומה שלהם ובכך היוו את כיתת הבוגרים הראשונה אשר למדו בה במשך ארבע שנים.
משנת  1815ולמשך כ 70-שנים כל בוגר נאם בטקס חלוקת התארים שנמשך כל היום ונערך בכנסייה שבחלק הדרומי של Clinton Village
 .Greennכפי שדווח ב On the Hill: A Bicentennial History of Hamilton College-רוב הסטודנטים שלמדו ב Hamilton-בשנותיה הראש�ו
נות הגיעו ממחוז אוניידה וממקומות נוספים בניו יורק ,ואילו השאר הגיעו מניו אינגלנד ,מפנסילבניה ומניו ג’רזי.
בכיתת  2022של  Hamilton Collegeישנם נציגים מ 35-מדינות ,ממחוז קולומביה ומ 14-ארצות .אנו מברכים את הבוגרים ושמחים לקבל
את פני משפחותיהם וחבריהם מכל רחבי הארץ והעולם כאן בטקס חלוקת התארים ה 210-של המכללה.

أنشودة كاريسما
 ت. دبليو.إم
1872 س�ايكر
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أنشودة كليتنا الغالية – "كاريسيما"
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فال فريزرز"
موسيقى
ي
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ض
الحا�ين مطالب بالبقاء ت
ح� انسحاب الموكب.
جمهور

المرشحون للدرجات الفخرية

دكتور ف� آ
الداب إالنسانية
ي
تم تقديم “غايل أو ميلو” من ِق بل “رونالد آر بريسمان” ،خريج دفعة عام  ،80ويشغل منصب ي ن
أم� الميثاق
ف
ف
شغلت "غايل ميلو" مقعد الرئيس من عام  2000ت
لل�امج وإطالقها
وح� عام  2019لكلية مجتمع الغارديا ي� نيويورك ،وهي رائدة تحظى بالتقدير ي� أوساط الكليات المجتمعية لوضع تصور ب
ف
ت
ت
ن
تحس� معدل التخرج ي� البالد ،والدور المهم الذي
العال ،واس�اتيجيات
المتغ� للتعليم
خب�ة وطنية معنية بالمشهد
إ
ي
ي
ال� أصبحت ابتكارات وطنية .وهي ي
ي
بالضافة إىل طرق التدريس ي
تلعبه كليات المجتمع ف ي� نمو الطبقة الوسطى ف ي� أمريكا وتقوية االقتصاد .كما أنها مؤلفة مشاركة لكتاب Minding the Dream: The Process and Practice of the American Community
( Collegeتحقيق الحلم :العملية الج رائية والممارسة العملية المتبعة ف� الكليات المجتمعية أ
المريكية) :وكتاب ( Taking College Teaching Seriously: Pedagogy Mattersالتعامل بجدية
إ
ي
ف
ن
مع التدريس ف� الكليات :أهمية علم ت
والماجست� والدكتوراه ي� علم النفس
ألبا� (،)SUNY
جامعة
من
والبكالوريوس
المجتمعية،
تاون
جيمس
كلية
من
جامعي
دبلوم
درجة
تلقت
بية)،
ال�
ي
ي
ي
االجتماعي من جامعة جورج واشنطن.

دكتور ف� آ
الداب إالنسانية
ي
ف
تم تقديم ي ن
سك�يت” خريجة دفعة  ،77ووالدة لطالب تخرج ف ي� دفعة عام  ،11وتشغل منصب
إيل� إف .وايس خريجة عام  ،73ووالدة لطالب تخرج ي� دفعة عام  07من ِق بل “سوزان إي .ي
أ
المينة الدائمة
ف
ين
كب�ا
إيل� وايس صحفية ومؤلفة .وهي زميلة ي�  MacDowell Colonyوحائزة عىل جائزة اختيار المحررين ( ،)Editor's Choiceكما أنها مؤلفة كتاب التاريخ الرسدي الذي نال استحسانً ا ي ً
( Woman’s Hour: The Great Fight to Win the Voteساعة النرص للنساء :الكفاح العظيم للفوز بحق التصويت) ،والذي أشيد به باعتباره رواية سياسية مشوقة وتستحوذ عىل االنتباه والذي
يحمل أوجه تشابه قوية مع البيئة السياسية الحالية .حصلت وايس عىل درجة البكالوريوس ف� الدراسات أ
المريكية من كلية يك�كالند وحصلت عىل درجة الدراسات العليا من كلية ميديل
ي
وس�ن .هي متحدثة عامة شه�ة ومعلقة إعالمية مألوفة حول مواضيع التنظيم السياس للم رأة وحقوق التصويت الحديثة ،مع مقاالت رأي نُ ش�ت مؤخرا �ف
للصحافة ف� جامعة نورث ت
ي
ً ي
ي
ي
جريدة نيويورك تايمز ومقابالت عىل برنامج  All Things Consideredعىل شبكة  ،NPRوبرنامج  ،CBS Sunday Morningوبرنامج  The American Experienceعىل شبكة تليفزيون .PBS

دكتور ف� آ
الداب إالنسانية
ي
تم تقديم “جيليان بيث زوكر” – من خريجي دفعة عام  – 90من ِق بل “ليا هابر كوك” من دفعة عام  ،87وهي أم لطالب سيتخرج ف� دفعة عام  }249{،24وتشغل منصب ي ن
أم� الميثاق
ي
ت
ش
بالضافة إىل قاعة ال�فيه المبا� ،و ،Kia Forumوتطوير
كلي�ز” ،فإنها تقود جميع وظائف العمل بالفريق ،إ
بحكم دور “جيليان زوكر “ كرئيسة للعمليات التجارية لفريق “لوس أنجليس ب
جديدا للمالعب الرياضية ومن المقرر افتتاحه عام  .2024ومنذ انضمامها إىل المؤسسة عام  ،2014قادت “جيليان”
معيارا
 Intuit Domeالذي سيكون المقر الجديد للفريق والذي سيضع
ً
ً
ال� يعايشها الجمهور ف� ملعب كلي�ز ف
ف
ن
ت
كب� ف ي� إي رادات التذاكر ،وعالقات ش
التلفزيو�؛ كما قادت
ال�اكة ،والبث
و� مكانة عالمته التجارية؛ مما أدى إىل تحقيق نمو ي
ب
ي
ي
ي
عملية التحول ي� التجربة ي
أ
آ
ف
ن
يستع� بتقنيات التعلم ال يل والذكاء االصطناعي إلحداث تحول هائل ي� تجربة مشاهدة اللعاب .تخرجت “جيليان” من هاميلتون
“جيليان” تطوير تطبيق  ،Clippers CourtVisionالذي
ي
أ
ف
ف
ف
خ�ة ث
الك�ى ف ي� الواليات
أك� من ربع قرن ي� صناعة اللعاب الرياضية ،كما عملت ي� جميع الرياضيات ب
عام  1990وحصلت عىل درجة علمية ي� الكتابة إالبداعية والدراسات الدينية ،ولديها ب
المتحدة.
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.تُمنح الدرجات العلمية عند االنتهاء من جميع متطلبات البكالوريوس

تقاعد أعضاء هيئة التدريس

CYNTHIA R. DOMACK
تم انتداب "سندي دوماك" ضمن أعضاء هيئة التدريس عام  ،1985وهي أستاذة علوم أ
الرض ومتخصصة ف ي� علم الحفريات ،وعلوم المحيطات ،وعلوم الجيولوجيا الساحلية .كما أنها
أ
الرصاد الجوية .تركزت أبحاثها عىل علم أ
هي مهتمة بعلم أ
ف
الحياء الدقيقة ،عىل وجه التحديد دراسة  ،Cenozoic Radiolariaوظهرت أبحاثها ومقاالتها ي� منشورات مثل علم الحياء ومجلة
تعليم علوم أ
ف
ن
ز
والماجست� من
"سيد� ويرتايمر" المقدمة من ِق بل جمعية الطالب ،وهي حاصلة عىل درجة الدكتوراه
للتم� ي� التدريس وجائزة
الرض .حائزة عىل جائزة "دفعة عام "1963
ي
ي
ي
أ
أ
ف
ف
ن
وغ�ها.
كول� .عملت دوماك ي� لجنة زماالت الطالب ي� هاميلتون ،ولجنة الوصول إىل قانون ال
مريكي� ذوي إالعاقة ،ولجنة السياسة الكاديمية ،ي
ي
جامعة رايس ودرجة البكالوريوس من كلية ب ي

ELAINE HEEKIN
“إيل� هيكن” – أستاذة ورئيسة دراسات الرقص والحركة – بتصميم الرقصات ،وكانت قد درست الرقص المعارص ف� جميع أنحاء الواليات المتحدة .وقد التحقت ي ن
قامت ي ن
“إيل�” بالكلية ف ي� عام
ي
ف
 ،1985وحصلت عىل درجة الماجست� ف� تصميم الرقصات ف� جامعة كاليفورنيا ف� لوس أنجلوس ودرجة البكالوريوس ف� جامعة والية نيويورك ف
بالضافة إىل شهادة ي� تخصيص
بروكبورت،
�
إ
ي
ي
ي
ي
ي ي
دراسة الحركة بأسلوب “البان” من جامعة سياتل .تم اعتماد أعمالها ف ي� العديد من الكليات وتم اختيارها للمشاركة ف ي� مهرجانات ف ي� مدن مثل نيويورك ،ولوس أنجلوس ،وشيكاغو .وقد ش
ن�ت
ت
ين
تأث�ات مبادئ ( Bartenieff Fundamentalsأساسيات بارتينيف للحركة التصحيحية للجسم) عىل كبار السن وهي مدربة معتمدة لتمارين البيالتيس.
ال� تتناول ي
“إيل�” العديد من المقاالت ي

ELIZABETH J. JENSEN
أستاذة االقتصاد "بيتس جنسن" هي مؤلفة مشاركة لكتاب ( Industrial Organization: Theory and Practiceالتنظيم الصناعي :ي ن
جزئي ا من
ب� النظرية والتطبيق) ،وهو مصنف تم وضعه ً
ي
خ�اتها لتدريسه ف ي� كلية هاميلتون منذ عام  .1983حصلت عىل درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وحصلت عىل درجة البكالوريوس من كلية سوارثمور ،وتشمل
واقع ب
اهتماماتها البحثية تعليم علم االقتصاد ،وتنبؤات النجاح أ
والمعاي� المهنية ف� كليات الفنون الحرة ،واختيار مقرر الطالب .وتم تكريمها بجائزة ي ز
التم� Christian A.
للكلية،
كاديمي
ال
ي
ي
ف
المتم� لعام  .1962ولقد ت رأست قسم االقتصاد ،لجنة الكلية ي ز
يز
بالضافة إىل
 �Johnsonالتدريس وحصلت عىل جائزة التدريس
Excellence
للم�انية والمالية ،ولجنة الكتابة االستشارية ،إ
ي
أ
عضويتها ف ي� العديد من لجان الكلية الخرى.

DAVID W. THOMPSON
ال�بية البدنية "ديف تومسون" إىل هاميلتون ف� عام  1983كمدرب رئيس بل�نامج السباحة والغطس .خالل ت
انضم أستاذ ت
عام ا ،قام بتدريب  123متأه ال ً لبطوالت NCAA
ف�ة عمله البالغة ً 20
ي
ي
ف
ئ
ض
ن
ن
فريق� بنتيجة  113-47كما قاد السيدات يإل تحقيق نتيجة  .100-66ق� تومسون أربع سنوات كمدير
ثنا� يب�
القسم الثالث و .All-American 49وقاد الرجال إىل تحقيق نرص
ي
قياس ي� لقاء ي
ي
ألعاب القوى ورئيس قسم ت
ال�بية البدنية قبل االنتقال ف ي� عام  2006إىل دور أوسع كمدير للصحة ف ي� الحرم الجامعي ومركز  Blood Fitness and Dance Centerللياقة البدنية والرقص .حاصل
ف
ز
ن
س�اكيوز وحاصل
المتم�ة .حاصل عىل درجة
الخريج� بجائزة الخدمة
عىل زمالة  Jerome Gottlieb ’64للتدريب النموذجي ي� هاميلتون ،وتم تكريمه من ِق بل جمعية
الماجست� من جامعة ي
ي
ي
ي
عىل درجة البكالوريوس من جامعة كولجيت.

ختم الكلية

أ
العالم الدولية

أ
أ
ن
صل ف ي�  1812كان وضع ختم للكلية والذي
من يب� المهام الوىل لمجلس أمناء هاميلتون ال ي
كان يعكس "الشكل الرمزي لكائن سماوي أو مالك ،يرفع الحجاب عن رؤية طالب أو مبتدئ".
أ
ت
وال�
وتستند اليد الخرى للمالك عىل "كتاب المعرفة "،بما ي
يش� إىل عبارة  Lux et Veritasي
ن
تع� بالالتينية "النور والحقيقة" .ويظهر شعار الكلية القائل "( "Know Thyselfاعرف ذاتك)،
ي
أ
أعىل الرقام باليونانية.

أ
أ
ت
ال�
إ
مريك وعلم هاميلتون ،فإننا نعرض ً
بالضافة إىل العلم ال ي
أعالم ا تمثل البلدان الصلية ي
بتأش�ات  .F-1وقد تخرج الطالب هذا العام من
ينحدر منها الطالب الوافدون ويدرسون
ي
ين
والكوادور ،واليونان ،والمجر ،وإندونيسيا ،والهند ،وإيطاليا،
دول بوتان ،وكندا،
والص� ،إ
وكينيا ،وسنغافورة ،وتايالند ،وفيتنام.

ين
الخريج�
عص
ي

شارات التفاح أ
الخ �ض

ين
تذك� ملموس بالتجربة
عص
الخريج� لكل خريج وتهدف إىل أن تكون بمثابة ي
يتم منح ي
ف
ت
ال� عايشوها خالل الدراسة ي� هاميلتون وكرمز لمحبة الكلية .يشكل رأس العصا قبعة
ي
ن
ستوب� ،الذي عمل كمدرب للجيش القاري
تكريم ا للبارون فون
كونتيننتال ثالثية
ي
ً
أ
أ
ف
توف�
بواشنطن والذي وضع حجر الساس لكاديمية هاميلتون-أونيدا ي� عام  .1794يتم ي
للعص من ِق َب ل صندوق  Lee H. Bristol, Jr. ’45 Canes Fundالذي أسسته زوجته
التمويل
ي
السيدة "لويز بريستول" ف ي� ذكرى زوجها.

تم تأسيس كلية يك�كالند ككلية نسائية ف� عام  ،1968ت
وح� اندمجت مع هاميلتون بعد عقد
ي
ف
فرص ا تعليمية بديلة لكل من النساء والرجال ي� حرم الجامعة .تم بناء
من الزمان ،فقد قدمت ً
كلية ك�كالند عىل بستان للتفاح ،فاتخذت من التفاح أ
الخ �ض
شعارا لها.
ي
ً

