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DAill,lG: Jurusan Bahas€ dan S€stra Arab (BSA) lAtN Syekfi Nudatj
Circbon m€hksanil(sn tulhh umum melalui zoom dengrn merchadi*an
Prot madya O. Elsayed Mohamed Salem Alawadi,

CIREBON - ,urusan Bahasa dan Sastra tuab (BSA)
IAIN Syekt Nuriati Cirebon melaksanakan kuliah umum
untuk mahasiswa baru angkatan tahun akademik 2021-
2022 dengan menghadirkan Prof madya Dr Elsayed
Mohamed Salem Alawadi dari Universitas Sultan
Zainal Abidin, Terengganu, Malalsia.

Kuliah umum perdana ini dilaksanakan dengan
mengusung topik "Belajar Bahasa Arab di Negeri
Melayu: Sebuah Refleksi Pengalaman" dilaksanakan
secara daring mengunakan zoom dan streamingkanal
youtube lurusan BSA diikuti puluhan peserta mahasiswa
baru BSA dan tamu undangan.

DekanFah{hslhluluddinAdab daDahardrIAINSvekh
Nu{ati DrHajam MP tmeryapresiasikegiatan ini sedapi
awal proses akademikyang baik serta menladi mothasi
bagi mahasiswa unn*terus meningkatkan kompetensi
balnsa mereka baik aspel ilmu rnaupun ket€rampilan.

"Fakultas sangat mendukung dengan kegiatan lnl,
sebagai bagian upaya mewujudkan peserta didik
yang kompeten dalam kebahasaaraban. Bahasa Arab
menjadi hrnci memahami dan mendalami ragamilmu
terutama ilmu - ilrnu keagamaan dan kesusastraan "
jetas Dr Haiam MPd.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Perhimpunan
furusan Bahasa dan Sastra Arab se-Indonesia Dr tlki
Sukiman MA& Dosen Prodi BSA IrIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta Menuuhya, kegiatanberEmarcfl ektif seperti
ini sa[gat membantu untuklebihkarakeristikbelajar
bahasa Aiab di kawasan Asia Tenggara dari perspektif
orangluarAsia sehingga memudahkan pengajar dalam
mengajar berdasa*an sifat kebudaFan peserta did.ik
Sselain itu hadimya pembicara lintas negara akan
membuka peluang lejaring antar lembaga lebih luas.

Selama mengajar dan berinteraksi bersama pelajar dad
Icawasan Melayu khususnya Indonesia dan Malalsia seiak
tah un 2009. Menurut Salyid Salim baryak sifat-sifal }?ng
baik menjadi karakeristik para masyarakat Melayu dan
yang tidak ditemukan di masyarakat di luar kawasan Asia
Tenggar4 sepeni memiliki rasa horrnat danmenghargai
orang lain terutama orangyang lebih tua dan para guru,
memiliki iiwa menolong keinginan belaiar 1ang kuat
dan suka mendengar. (rls/awr)
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