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MOTTO 

  

ُ بِ َما   َّللاه جا تٍ ۚ وا را ما دا لْ ِع لْ ُوا ا ُوت ينا أ هِذ ال ْم وا كُ نْ ُوا ِم ن ينا آما هِذ ل ُ ا فاعِ َّللاه ْر ا ي

ير   بِ ُونا خا ل َما ْع  تا

Artinya: 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.s. al-Mujadalah : 11). 
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