Islamic Services Foundation
Dallas Metroplex, Texas, US
Islamic Services Foundation (ISF) is a nonprofit, tax-exempt
organization established, and registered in the State of Texas since
1989.
In 1988 a group of dedicated Muslim parents founded the Islamic
Services Foundation (ISF) in the Dallas Metropolitan area, in Texas
for the purpose of establishing an educational institution conducive
to an Islamic learning environment. The initial plan was to start with
kindergarten and first grade levels and to add one higher grade level
every year.

مؤسسة الخدمات االسالمية
 الواليات المتحدة االميريكية، تكساس،منطقة داالس
 اسست و سجلت، معفاة من الضرائب،مؤسسة الخدمات االسالمية هي جمعية غير ربحية
.9191 في والية تكساس عام
 اسست مجموعة من االهالي الملتزمين مؤسسة الخدمات االسالمية في،9199 عام
. تكساس بهدف انشاء مؤسسة تربوية تفضي الى بيئة تربوية اسالمية،حاضرة داالس
 و من ثم اضافة صف أعلى كل،كانت الخطة اال ولية البدأ بالصفوف التحضيري و االول
.سنة
 تعد مدرسة اآلفاق المضيئة أول أكاديمية معتمدة و تمهيدية للجامعة بدوام كامل،و اليوم

Today Brighter Horizons Academy (BHA) is the first full-time
Accredited Islamic college preparatory academy in the Dallas Fort
Worth Metroplex. It is also the largest in Texas and the southern
United States. Since its inception the Academy has grown from 10
students in 1989 to over 668 in the 2011-2012 academic year,
th
ranging from PK to 12 grade. Nine senior classes have been
graduated as of 2011.

. وهي أيضا االكبر في تكساس و جنوب الواليات المتحدة. فورت ورث-في منطقة داالس
-1199  طالبا سنة669  الى9191  توسعت المدرسة من عشرة طالب عام،منذ بدئها
 و قد تخرج من المدرسة تسعة صفوف. مابين صف التحضيري حتى الثاني عشر1191
.1199 ثانوي حتى عام/بكالوريا
الجالية المسلمة في داالس



















DALLAS MUSLIM COMMUNITY
Dallas/Fort Worth is the largest Metropolitan area in the USA.
Muslim Population is estimated at 150,000.
Vibrant business, financial, trade and industrial center.
Centralized geographic location.
Offer education conducive to an Islamic learning environment.
Initiate and guide an integrated Islamic personality and help
Muslims in North Texas to learn and practice Islam.
Establish and maintain Islamic educational institutions.
Promote and conduct business related, moral, intellectual,
social and cultural programs.
Offer the Muslim business communities Islamic business-type
ideas that mobilize and coordinates the communities human
and material resources.
Promote friendly relations between Muslims and non-Muslims.
Endeavor to make Islamic teachings known to interested nonMuslims.
ISLAMIC SERVICES ENTITIES
Brighter Horizons Academy (BHA)
ISF PUBLICATIONS (Islamic Studies & Arabic Studies Books)
ISF Quran Institute
Educational Services & Professional Development (ESPD)
Muslim Yellow Pages (MYP)
Texas Islamic Court

PEOPLE BENIFITED FROM ISF ENTITIES
 Over 660 Students from the Muslim community in the area.
 Over 500 Islamic Schools in the USA, Canada, Australia, and the
Middle East with over 20,000 students all over the world.
 Over 150 students in the Quran Institute.
 Over 380 families in the surrounding community.

فورت ورث هي أكبر منطقة حضرية في الواليات المتحدة/ داالس يقدر عدد المسلمين فيها بمائة و خمسن ألفا تجاري و صناعي نابض بالنشاط، مالي، مركز أعمال موقع جغرافي مركزي تقديم ثقافة تفضي الى بيئة تعلم اسالمية مساعدة المسلمين في شمال تكساس على تعلم االسالم، صنع و توجيه شخصية اسالمية متكاملةو ممارسته
 التأسيس و الحفاظ على مؤسسات تربوية اسالمية. و اخالقية ذات صلة باالعمال، فكرية، اجتماعية، تشجيع و قيادة برامج ثقافية اعطاء قطاع االعمال المسلم أفكارا ذات طبيعة اسالمية و التي من شأنها أن تحرك و تنسق ما بينالمصادر
.ا لمادية و االنسانية
. تعزيز عالقات الصداقة مابين المسلمين و غير المسلمين. السعي خلف جعل تعاليم االسالم معروفة للمهتمين من غير المسلمين-

مشاريع المؤسسة
 أكاديمية اآلفاق المضيئة) منشورات االكاديمية ( كتب للدراسات االسالمية و العربية معهد للقرآن خدمات تربوية و تنمية مهنية) دليل المسلمين لالعمال ( الصفحات الصفراء محكمة تكساس االسالميةالمستفيدون من مشاريع المؤسسة
 أكثر من ستمائة طالب من الجالية المسلمة في المنطقة أكثر من مائة و خمسين طالبا في معهد القرآن أكثر من ثالثمائة و ثمانين عائلة من الجالية المسلمة في المنطقة و الشرق االوسط، أستراليا، كندا، أكثر من خمسمائة مدرسة اسالمية في الواليات المتحدةباالضافة الىأكثر من عشرين ألف طالبا حول العالم

