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Kolej Tun Dr Ismail Sesi 2020/2021, Universiti Putra Malaysia (UPM) telah menganjurkan 

program Tadarus Al-Quran Perdana yang berlangsung sepanjang bulan ramadhan dan Majlis 

Khatam Al-Quran. Program Tadarus Al-Quran Perdana yang berlangsung sepanjang bulan 

ramadhan memperoleh penyertaan yang menggalakkan daripada mahasiswa Kolej Tun Dr 

Ismail. 

 

Majlis Khatam Al-Quran 2021 ini bertujuan untuk membolehkan peserta Tadarus Kolej Tun Dr 

Ismail menghayati bulan yang penuh Barokah dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran secara 

berkumpulan serta mendidik para peserta untuk lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran. 

Program ini terbuka kepada semua mahasiswa Kolej Tun Dr Ismail (KTDI 

 

Pengarah Program, Umie Emyra Shahira, berharap para peserta dapat menanam sifat suka 

membaca, memahami dan mengamalkan penghayatan Al-quran dalam diri masing-masing. 



“Melalui program ini, saya berharap para peserta dapat 

menghayati bulan yang penuh barokah ini dengan 

bacaan ayat-ayat al-quran secara berkumpulan serta 

mendidik para peserta untuk mendekatkan diri dengan al-

quran,” katanya. 

 

 

Pengetua KTDI, UPM, Prof. Dr. Aminuddin Hassan berkata program ini diharap dapat memberi 

pengalaman baru dan ilmu yang bermanfaat sepanjang berlangsungnya program ini dan 

berharap semoga penganjuran program ini mendorong 

lebih banyak lagi program yang berunsur ilmiah 

seumpama ini kepada para pelajar Kolej Tun Dr Ismail 

pada sesi yang akan datang. “Semoga para pelajar 

memperoleh pengalaman baru dan ilmu yang bermanfaat 

sepanjang program ini,” katanya. 

 

 

 

Program ini diakhiri dengan bacaan doa khatam Al-quran oleh presiden kolej, saudara 

Habibuzikri di penghujungnya. Tuntasnya, diharapkan program ini dapat memberi banyak impak 

positif kepada para pelajar terutamanya kepada peserta yang menyertai program khatam Al-

quran sepanjang bulan ramadhan ini. Diharapkan program seperti ini dapat dianjurkan lagi pada 

masa akan datang agar dapat memupuk rasa cinta terhadap ayat suci Al-quran dalam diri para 

pelajar. Selain itu, diharapkan juga sedikit sebanyak dapat membantu para peserta untuk 

meluangkan masa dengan melakukan aktiviti yang berfaedah dalam bulan yang mulia ini. 

Diharapkan, semua peserta turut berpeluang untuk menyertai program ini lagi pada masa 

hadapan.  

 


