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Muhammad Syafiq Suhaimi

Muhammad Syafiq Suhaimi merupakan anak kedua
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Suhaimi merupakan
anak kedua
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kepada
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tiga
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dan
anak
kepada
pasangan Suhaimi Shuhud dan Sarina Mainir.
Beliau
pasangan Suhaimi Shuhud dan Sarina Mainir. Beliau
dilahirkan di Felda Ayer Hitam, Kluang, Johor pada
dilahirkan di Felda Ayer Hitam, Kluang, Johor pada
tanggal 14 Julai 1994. Sejak kecil, Muhammad Syafiq
tanggal 14 Julai 1994. Sejak kecil, Muhammad Syafiq
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syarikat LexisNexis Malaysia.
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pertandingan
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Naib
Johan.
penyertaan kali pertama, beliau telah berjaya

mengharumkan nama fakultinya apabila muncul
Naib Johan.
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Antara pencapaian terbaik beliau di pentas debat Bahasa
Arab adalah apabila beliau bersama pasukannya
membanggakan Malaysia dengan meraih gelaran Naib
Johan dalam pertandingan debat berprestij International
Universities Arabic Debate Championship di Doha, Qatar
terbaik
beliau di pentas
pada Antara
2017.pencapaian
Beliau dan
pasukannya
juga debat
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berjaya
Arab
adalah
apabila
beliau
bersama
pasukannya
menjuarai Pertandingan Debat Bahasa Arab Ihtifal
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pada 2016 dengan menewaskan Universiti Islam
Universities Arabic Debate Championship di Doha, Qatar
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Malaysia (UIAM) dan pada 2017 dengan
pada 2017. Beliau dan pasukannya juga telah berjaya
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menundukkan Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
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tanpa penghargaan. Beliau telah memenangi pelbagai
anugerah sepanjang pengajian, antaranya sempena
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dan Anugerah Tokoh Keseluruhan Kategori
Pencapaian.
4

Profil Graduan Terbilang

BULETIN HEPA 2018.indd 4

20/12/2018 11:23 AM

Beliau turut menerima penghargaan peringkat
kebangsaan apabila dianugerahkan Anugerah Khas
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi sempena Majlis
Anugerah Tokoh Siswa Kebangsaan pada 2016 dan
2017.
Beliau juga bergiat aktif dalam kepimpinan badan
pelajar sepanjang pengajiannya di USIM. Beliau
merupakan Presiden Kelab Debat Sesi 2015/2016,
Exco Kelab Debat Sesi 2014/2015 dan Exco Akademik
dan Pembangunan Bahasa, Persatuan Mahasiswa
Fakulti Syariah dan Undang-Undang Sesi 2016/2017.
Beliau turut aktif dalam pelbagai aktiviti
kemasyarakatan peringkat antarabangsa antaranya
Global Islamic Students Outreach (GISO) ke Yogyakarta
Indonesia pada 2015, GISO ke Krabi, Thailand pada
2016, GISO ke Phnom Penh, Kemboja dan Hanoi,
Vietnam pada 2017 dan GISO ke Surabaya, Indonesia
pada 2018 serta Laos-Malaysia Youth Exchange
Programme di Laos pada 2016.

perundangan yang beliau minati. Beliau juga
mahu terus menabur budi dan bakti kepada
insan-insan tersayang di sekeliling beliau di
samping terus membanggakan mereka.
“Pesanan dan saranan saya kepada siswa dan
siswi USIM agar sentiasa lakukan yang terbaik
dalam setiap perkara yang kalian ceburi. Kalau
makan, makan betul-betul. Kalau tidur, tidur
secukupnya. Waktu belajar, beri tumpuan
semaksimum mungkin. Jadilah siswa/siswi yang
sentiasa aktif dan seimbang dari segenap aspek.
Tanam cita-cita setinggi mana yang kita mahu
dan rangkalah perancangan jangka masa
panjang untuk diri sendiri. Saya suka untuk
memetik kata-kata Buya Hamka yang sentiasa
menjadi pedoman dalam hidup saya iaitu “ Kalau
bekerja sekadar bekerja, kera di hutan pun
bekerja, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan
pun hidup”.

Muhammad Syafiq mahir menyeimbangkan di antara
kecemerlangan akademik dan kokurikulum. Hal ini
terbukti apabila beliau menerima Anugerah Dekan
hampir setiap semester sepanjang pengajian di USIM
yang membolehkan beliau untuk bergraduasi
dengan Purata Nilai Gred Kumulatif 3.80.
Apabila ditanya tentang hasrat dan cita-cita beliau
selepas alam kampus, beliau mahu kembali berbakti
kepada masyarakat. Segala kemahiran insaniah dan
ilmu yang digarap sewaktu pengajian beliau di USIM
selama 6 tahun akan digunakan sehabis baik untuk
menyumbang kepada masyarakat melalui bidang

Zakeyyah Zabarjad
Mohd Said
Zakeyyah Zabarjad Mohd Said merupakan anak ketiga
daripada enam (6) orang adik-beradik. Beliau bersekolah
di Sekolah Kebangsaan Jalan Empat Bandar Baru Bangi
dan menyambung persekolahan ke peringkat menengah
di Sekolah Menegah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur
dan memperoleh keputusan yang cemerlang dalam Sijil
Pelajaran Malaysia dengan mendapat keputusan 9A 2B.
Keputusan SPM yang cemerlang tersebut telah membawa beliau ke USIM sebagai pelajar Tamhidi pada 2012 dan
menyambung pengajian dalam Sarjana Muda Perubatan
dan Surgeri di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan,
USIM.
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Sepanjang pengajian beliau di USIM, nama beliau
sering tersenarai sebagai salah seorang penerima
Anugerah Dekan dan pelajar terbaik. Penglibatan
beliau yang aktif dalam pelbagai aktiviti inovasi
telah melayakkan beliau menerima pengiktirafan
yang memberangsangkan.
Beliau bersama lima rakan lain dengan nama BIZAF
telah mencipta Jugular Venous Pressure Ruler (JVP
Ruler) untuk mengukur tekanan vena (urat) jugular
di bahagian leher yang mana pengukuran ini lazim
dilakukan dengan hanya menggunakan dua
pembaris yang biasa.
Dengan penciptaan JVP Ruler ini, pasukan beliau
telah menyertai pelbagai pertandingan inovasi
dan telah memenangi pelbagai anugerah
antaranya tempat pertama dan pembentangan
terbaik MEDINOVA 2014 anjuran Fakulti Perubatan
dan Sains Kesihatan USIM serta Gold Award dan
Al-Khawarizmi Special Award i-INOVA 2014.
Pencapaian beliau dan pasukannya tidak terhenti
di situ apabila mereka menyertai Novel Research
and Innovation Competition (NRIC) 2016 anjuran
Universiti Sains Malaysia dan memenangi Gold
Award. Pasukan BIZAF turut dihantar bertanding di
British Invention Show 2016 yang diadakan di
London, United Kingdom dan telah meraih Gold
Award untuk kategori inovasi dan Silver Award
untuk kategori reka bentuk.

Penglibatan
yang
aktif
dalam
aktiviti
kesukarelawanan
juga
membantu
beliau
membentuk jati diri dan kebolehan berdikari.
Beliau kerap melibatkan diri dalam aktiviti
kesukarelawanan yang dianjurkan oleh fakultinya
dan pelbagai organisasi bukan kerajaan di
peringkat nasional dan antarabangsa. Antara
aktiviti kesukarelawanan yang beliau sertai
termasuklah Kesukarelawanan Mahasiswa anjuran
Jawatankuasa Siswa/i Kolej Kediaman Pandan
pada 2014, Community Service Operation di Kuala
Kedah pada 2015, Global Islamic Students Outreach
ke Lombok, Indonesia pada 2016, Health
Intervention Day di Gemas, Negeri Sembilan pada
2015 dan Gemencheh, Negeri Sembilan pada 2016,
Green Crescent Malaysia for The Youth di SMK
Bandar Baru Ampang pada 2018 dan Sukarelawan
Perubatan bersama IMARET Rohingya Mobile Clinic
pada 2018.
Selepas menamatkan alam pembelajaran, beliau
bercita-cita untuk meneruskan kerjaya sebagai
seorang doktor pelatih sebelum meneruskan
karier perubatan beliau sebagai seorang pakar
sama ada ortopedik atau obstetrik dan ginekologi.
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Beliau berhasrat untuk berkhidmat sebagai seorang
doktor yang bukan sahaja cekap dan berilmu malah
sebagai seorang doktor yang mendengar,
memahami dan menasihati.
Menurut beliau, kerjaya sebagai seorang doktor
bukan
suatu
keistimewaan
namun
suatu
tanggungjawab kepada masyarakat untuk memberi
sokongan emosi kepada pesakit dan keluarga
mereka sebagai doktor Muslim profesional yang
holistik.
Harapan beliau kepada pelajar USIM agar selalu
percaya bahawa kejayaan adalah untuk sesiapa
sahaja yang berani dan tidak berhenti mencuba.
“Tiada siapa yang dilahirkan dengan kehebatan atau
kelebihan ekstra. Kita selalu percaya kejayaan itu
hanya untuk segelitir yang bertuah sahaja tetapi
sebenarnya kejayaan adalah untuk kita semua.
Kejayaan bukan hanya ada pada tempat yang khusus
atau pada orang yang khusus. Kejayaan adalah untuk
sesiapa yang berani dan tidak berhenti mencuba.
Jadi, tanamkan impian dalam diri. Jangan takut untuk
bermimpi. Allah akan menunjukkan kebesaran dan
kuasa kepada hambaNya yang tidak pernah putus
asa. Percayalah.”
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DOKTOR USIM MENCURAH BAKTI
Dr. Mohamad Hilmi Mohamad Nazarallah, alumni
USIM lepasan Sarjana Muda Perubatan dan Surgeri
2011 kini berkhidmat sebagai Pegawai Perubatan
Sarjana di Jabatan Ortopedik, Hospital Canselor
Tuanku Muhriz Cheras Selangor dan bakal
menamatkan program kepakaran Pembedahan
Ortopedik pada 2019.
Mengimbau pengalaman di USIM, penglibatan
beliau yang aktif dalam badan pelajar di Fakulti
Perubatan dan Sains Kesihatan telah melayakkan
beliau dipilih sebagai Presiden Medical Students
Club. Beliau menyertai pelbagai aktiviti
termasuklah Medical Students Conference peringkat
kebangsaan dan luar negara. Beliau juga aktif
dalam aktiviti lasak termasuklah menubuhkan
Medical Students Adventure Club yang aktif
menganjurkan aktiviti mendaki gunung, berkayak,
rehlah dan seumpamanya. Beliau percaya bahawa
pelajar yang baik adalah pelajar yang seimbang
dari sudut akademik, sahsiah dan fizikal.
Penglibatan dan pencapaiannya itu telah
melayakkan beliau dianugerahkan
Anugerah Khas Pengetua pada
Malam Perdana Siswa Kolej
Kediaman Pandan pada
2010.

8

Banyak pengalaman pahit dan manis yang
ditempuhi sepanjang pengajian di USIM. Pada
peringkat awal pembelajaran, beliau mengakui
menghadapi kesukaran mengikuti kursus-kursus
perubatan sedangkan rakan-rakan lain boleh
memahami dengan pantas. Namun, berkat doa dan
sokongan
semua,
pembelajaran
beliau
dipermudahkan dan lulus peperiksaan profesional
perubatan dengan baik. Beliau turut mengakui
pengalaman akademik dan ko-kurikulum di USIM
telah membentuk keperibadian beliau pada hari ini.
Harapan beliau agar USIM sebagai Universiti Awam
berteraskan pengajian Islam dapat menerapkan
elemen Islamic fundamentals dalam setiap diri
graduannya. Pada zaman yang penuh cabaran ini,
beliau mendoakan agar setiap graduan USIM
muncul sebagai benteng agama dan terus
mendokong syiar Islam dalam menjalani kehidupan
seharian. Beliau juga menaruh harapan agar
graduan USIM terus bersemangat dan meneruskan
pembelajaran dalam kehidupan. Sekiranya
berdepan dengan sesuatu masalah, perancangan
strategi penyelesaian masalah tersebut amat
penting. Take a deep breath. Lari dari masalah bukan
jalan yang terbaik. Rakan-rakan, pensyarah dan
keluarga boleh menjadi tempat meluahkan
rasa dan juga sumber mendapatkan
semangat dan sentiasa ingat, you
are not alone. Allah is always
with you.

Jejak Alumni
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