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 المؤتمرمقدمة 

المفتاح الحقيقي لفهم القرآن هو فهم حياة ومهنة الرجل الذي خدم توصيله للبشرية. 

إلى أبعد من نقل القرآن. وعليه أن يعلمها ويشرحها صلى الله عليه وسلم يمتد دور النبي محمد 

عرف دراسة حياته بالسيرة 
ُ
وينفذها ، وبالتالي يغير املجتمع من حوله إلى الفضل من خالله. ت

رة النبوية(. توضح حياته أن اإلسالم هو عملية يعرضنا فيها صعودنا وهبوطنا إلى طبقات من )السي

 ال إله إال الله. -معرفة الذات والظهور الروحي الذي يحيط بأعمق حقيقة في الحياة 

يعتبر الشباب العمود الفقري لي أمة. يعتمد مستوى التطور الخالقي والحضارة وترسيخ 

ية على أخالق الشباب. يمكن القول أن المم ستبقى على قيد الحياة حتى تعيش السلطة والفاعل

أخالقها. يقدم الشباب المسلم صورة اإليمان ونقاء الحياة والشجاعة والصدق واللطف واللطف 

والشجاعة واإليثار. إنها حاجة الساعة إلى أن يقتدي الشباب المسلم بقدوة أسالفهم العظماء. 

بشكل كبير في تنمية مجتمعاتهم. يجب على الشباب المسلم أن يمثل اإلسالم يجب أن يساهموا 

أمام املجتمعات الدينية الخرى بأفضل طريقة. لذلك ، يرغب قسم الدراسات اإلسالمية ، 

SBBWU  بيشاور في جمع العلماء على المستوى الوطني والدولي للتفكير والمناقشة والمناقشة ،

 لعملي للتغيير املجتمعي.بشكل نقدي وتقديم الحل ا

 نطاق المؤتمر

يهدف هذا المؤتمر إلى الجمع بين العلماء التربويين واإلداريين وخبراء التعليم والموظفين 

وطالب الدراسات العليا ومنظمات املجتمع المدني والممثلين لتبادل ومناقشة المعرفة النظرية 

لى التغيير املجتمعي وكذلك دور وأهمية والعملية في البيئة العلمية وكذلك مناقشة الحاجة إ

 الشباب لمثل هذه التغييرات في ضوء سيرة الطيبة.
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