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اس�مک کلچرل کورسس
زاید ہاؤس فاراس�مک کلچر سنٹر مختلف زبانوں میں افراد کے لیے اس�مک کلچرل کورسس پیش 
کرتاہے ، جن کے ذریعہ روحانی ، اخ�قی اور سماجی تصورات  کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے 
مختلف کلچر اور انسانی تمدن میں باہمی  عفوو درگز، رحم وکرم اور مل کر زندگی بسر کرنے 
کے اصولوں  کو قوت بخشتا  ہے ۔اس  کورسس  کے پانچ بنیادی تعلیمی مستوی ( لیول )   ہیں 

سنٹر میں معمول بہ اس�مک کلچرل کورسس کا علمی نصاب   علمی تحقیق اور اس�مک 
اسٹڈیز کے میدان میں کام کرنے والے خاص اداروں کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے ۔ 

اس�می کلچر ل کورس کامقصد
• اس�می کلچر کا جوہری اور بنیادی تعارف کرنا۔ 

• لوگوں  کو اس�م کی بنیادی معلومات سیکھنے کے لیے  تیار کرنا۔ 
• لوگوں کو اس�م کے  علمی اور عملی اصولوں  کی تعلیم دینا۔ 

•  لوگوں  کی زندگی میں اعتدال اور میانہ روی  کے اصولوں  کو راسخ کرنا ، ایسے جامع ا صول 
جو عدل وانصاف ، خیر اور بھ�ئی ،استقامت ، کھلے ذہن  اور دوسروں کے ساتھ مشترک 
زندگی بسرکرنے  والی خوبیوں پر مشتمل ہوں ، نیز افراد اور معاشرے کے لیے پائیدار ترقی کا 

ذریعہ ثابت ہوتۓ رہیں ۔ 

تعلیمی مستوی( لیول) کے مطابق کورسس کے نکات:   
-  پہلۓلیول کا مقصد یہ ہے کہ : 

لوگوں  کو علمی اور عملی لحاظ سے  وضو اور نماز کی تعلیم دینا ، نیز اس پر عمل کرنےکے 
روحانی  اورظاہری   فوائد کی وضاحت کرناہے ۔ 

-  دوسر ے  لیول کے کا مقصد یہ ہے کہ :  
اس�م سے متعلق عام معلومات بہم پہنچاکر لوگوں  کے نیک ارادوں کو تقویت پہنچانا۔ جن 
میں ان کے لیے حقوق کی حصول یابی اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کی ضمانت ہے ۔ نیز یہ  
ایک  مکمل ماحو ل کی گیارنٹی    پر مشتمل   انسانی معام�ت  لیے   معلومات  لوگوں کے 
کا  داری  ذمہ  اجتماعی  اور  انفرادی  احترام،  کا  ،دوسروں  مساوات  جو  ہیں    دیتے  بھی 

احساس د�نے والے اصولوں  پر قائم ہیں  ۔ 



-  تیسرے لیول کا مقصد یہ ہے کہ : 
کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ  لوگوں  کے تعلق کومضبوط کرنا ، اس لیے کہ یہ دونوں 

اللہ کی  وحی ہیں  ، اور اس�می 
تعلیمات ،   انسانی اقدار کے لیے دومرجع  اور بنیاد ہیں  ، ایسے اقدار جوانسان  کے تعلقات کو 

اللہ کے  ساتھ ، لوگوں کے ساتھ ، معاشرے اور کائنات کے ساتھ جوڑدیتے ہیں ۔  

- چوتھے لیول کا مقصد یہ ہے کہ : 
ین  منظر ، بلندٔی    افراد کو فضائل اور آداب کی تعلیم دینا ۔ مث� نظام زندگی ، نظافت  ، بہتر
ذات ،   اور دوسروں کے ساتھ مہربانی  کرنا ،  یہ سارے کام نبی  محمد ملسو هيلع هللا ىلص کی زندگی  ، 
آپ کے اخ�ق اور تمام لوگوں کے ساتھ تعامل میں آپ کی رہنمائی کے جملہ اصولوں   پر   تدبر 

سے متعلق ہیں ۔ 

- پانچویں لیول کا مقصد یہ ہے کہ : 
ایمان کے  مفہوم کا تعارف کرانا اور اس بات کی وضاحت کرنا کہ انسان کی حقیقی سعادت  
میں ایمان کا گہرا تعلق ہے   ،ایک اجتماعی ضرورت کے طور پرمکارم اخ�ق کی اہمیت   کو اجاگر 

کرنا ۔ تاکہ ایک مضبوط انسانی معاشرہ تشکیل دینے میں مدد مل  سکے ۔ 

کورسس  کی مدت : 
ہر  ۔   گے  پائیں  انجام  میں  روشنی  کی  ٹیبل  ٹائم  مستقل  ایک  کورسس   ل   کلچر  اس�مک 
مستوی (لیول) کے لیے  مقررکردہ تعلیمی نصاب کا معتمد وقت ہر ماہ واضح کیا جائے گا۔  

پر اس کے (70 گھنٹے ) ہوں گے۔ اجمالی طور

رجسٹر کروانے کا طریقہ : 
اس�مک کلچرل پروگرام میں مندرجہ ذیل ایڈرس پر رجسٹر  کرواسکتے ہیں : 

- العین کی ہیڈبرانچ (مکاتب خدمۃ المتعاملین) میں ۔ یاابوظبی اور عجمان کی برانچوں میں ۔ 
-  سنٹر  کے خصوصی ای میل پر : (www.zhic.ae)۔

-  Smart Pass۔ 

 مطلوبہ دستاویز: 
-  ویلیڈیٹی وا� اماراتی ائی  ڈی کارڈ۔ 




