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HARLAH. Dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) Jurusan llmu Al'our'an danlalsir, Himpunan lilahasiswa Jr

O.,iirfii,. frOilr)llip ii"rh'Hurliti CireUon menggelar'beberapa rangkaian ac.ra, di antaranya berbagai lomba dan

HMI IQTAF Meriahkan Ha
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CIREBON - Dalam rangka
memperingati Hari Lahir
(Harlah) Jurusan Ilmu A1-

Qur'an dan Tafsir, HimPunan
Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu
Al-Qur'an dan Tafsir (lQTAIr)
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
menggelar beberapa rangkaian
acam, di antaranya berbagai
lomba dan juga webinar

Harlah tahun ini mengangkat
tema I'lemupuk Ji\t'a Produktif
Dengan Al-Qur'an dan Tafsir
Demi Terciptanya Generasi
Mufassir Muda yang Aktif,
Integratif dan Transformatif
di Era 4.0. Puncak.acara
yang bersamaan dengan
pernbekalan materi dari
narasumber berlangsung di
Auditorium FUAD lantai 4,
Senin (20l9).

Dalam sambutannya, Ketua
Pelaksana, Moh Fawwaz
menyampaikan terima kasih
kepada seluruh pengurus
yang telah bekerja sama
untuk menyukseskan acara
harlah teisebut.

Kemudian, dalam sambulan
beriL:umya, ketua HMJ IQTAF,
M Hisam juga menyamPaikan
terima kasih kepada Para
pengurus HMJ yang telah bekerja

sama untuk menJukseskan acara

tahunan ini.
'Kitr harus lebih sernangat lasi,

progres lagi unnrk mencapai visi

misi jLrnsan Ilrnu Al-Qu'ran dan

ftfsn yakni menyeimbangkan
perkembangau zaman, dan
menyebar luaskaD kaj iao-kajian

seputu AlQur'arl" kata Hisarn.

Ia juga mengatakan bahwa
pada acara harlah ini
menggelar beberapa lomba
seperti Kaligrafi, MSQ.
MTQ, MHQ dan banYak lagi.
"Dalam acara harlah ini kita

M Hisam
Ketua HMJ IQTAF

juga menyaj ikan beberaPa
lomba dan Alhamdulillah
banyak yang mengikuti,
bukan hanya dari kamPus
ini saja tetapi juga dari
berbagai daerah dan berbagai
provinsi," tambahnya.

Sambutan terakhir sekaligus
potong tumpeng oleh ketua
jurusan llmu Al-Qur'an dan
Tafsir. Muhammad Maimun
MA MSi. Dalam sambutannya
ia mengajak semua mahasiswa

Ilmu Al-Qur'an dan Tafs[ unhrk

siat menulis terutama dalam

ienulisan jumal atau anikel.
"lni merupakan kegiatan rutin

setiap tahun, dan Alhamdulillah
selalu meriah berkat temen-
temen semua. Saya berharaP
mahasiswa IAT ini terus
belajar dengan giat terutama
di bidang kepenulisan, dan
ilmu jurnalistik. Sehingga
mahasiswa IAT mampu
menulis artikel atau iumal
dengan baik dan benar," kata
Maimun. (wan)
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Kita harus lebih
semangat lagi,

progres lagi untuk
mencapai visi misi

jurusan llmu Al-Qu'ran
dan Tafsir yakni

menyeimbangkan
perkembangan

zaman, dan menyebar
luaskan kajian-kajian
seputar Al-our'an"


