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Social character Creation, Surat Yusuf model  

By: Dr.: Madin Jamal  

The Holy Quran came to build a strong social personality, in which aspects 

of creativity and excellence were formed, through its interaction with people of 

all types. Surah Yusuf, peace and blessings be upon him was the most 

important element in the statement of the foundations and characteristics of the 

social personality. With others, and the spirit of initiative, a successful social 

personality is possessed and interacted with, in different lifestyles. 
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