
                                 لمحاضراتا

استضافت الرابطة اإلسالمية في الدانمارك العديد من العلماء والدعاة 

وقد كان لها أثر طيب في نفوس من استمع إليها إللقاء المحاضرات ، 

                                         :المحاضرين وكان من هؤالء ، 

              

الدكتور سمير العمران ، من المملكة العربية الشيخ ـ فضيلة 1

                                       وكانت له محاضرتان : السعودية.

            

                     عنوان : الجدية في حياة المسلم.تحت  ــ األولى  

الفرد والمجتمع.عنوان : اتباع الهوى وأثره على ــ والثانية تحت     

لغنوشي من الجمهورية التونسية. ـ فضيلة األستاذ الشيخ راشد ا2

."اإلسالم على أعتاب قرن جديد"عنوان : وكانت محاضرته تحت   

من الجمهورية  عالى ــرحمه هللا ت ـ فضيلة الدكتور حسن هويدي ــ3

.    "حقوق اإلنسان في اإلسالم":  وكانت بعنوانالعربية السورية ،   

رئيس الكتلة اإلسالمية في  حمزة منصور فضيلة األستاذ الشيخ  ـ4

مكانة المسجد : ، وكانت محاضرته عن مجلس النواب األردني 

                     .والواجبات الملقاة علينا نحوهما األقصى وفلسطين

وزير األوقاف األسبق في  ـ معالي الشيخ الدكتور علي الفقير5

                                                المملكة األردنية الهاشمية.



من المملكة األردنية نضال عبادي ، ـ فضيلة األستاذ الشيخ 5

وكانت محاضرته تحت عنوان : فضائل األقصى الهاشمية ، 

                                              وفلسطين في الكتاب والسنة.

رته ــوكانت محاضمن فلسطين ، ـ فضيلة األستاذ ماجد أبو دياب ، 6

."بين النكبة وبشائر التحرير"تحت عنوان :   

ـ سعادة الشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس بلدية أم الفحم ، من 7

"المخاطر التي تكتنف القضية فلسطين ، وكانت محاضرته عن : 

                                                                الفلسطينية".

ة أم الفحم ، طاهر علي جبارين نائب رئيس بلديتاذ ـ سعادة األس8

."التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية"وكانت محاضرته عن :   

ـ فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشمراني من المملكة العربية 9

محاضرته تحت عنوان : " مبشرات في زمن  السعودية ، وكانت

                                                                     اليأس".

، من جمهورية مصر العربية رجاني ــ فضيلة الدكتور راغب الس11

                                           ، وكانت له أربع محاضرات :

        األولى تحت عنوان : "صور رائعة من حضارتنا العلمية". ـ  

                    ـ الثانية تحت عنوان : "قراءة في واقعنا العلمي".   

                       ـ الثالثة تحت عنوان : "اإلسالم وعلوم الحياة".  

                      ـ الرابعة تحت عنوان : "قبل أن تصبح عالماً".  



ـ فضيلة األستاذ الدكتور جعفر عبد السالم ، األمين العام لرابطة 11

الجامعات اإلسالمية ، ونائب رئيس جامعة األزهر السابق ، من 

جمهورية مصر العربية ، وكانت له عدة محاضرات عن : "الصوم 

                              وأثر هذه الفريضة على النفس والمجتمع".

القدس والديار الشيخ الدكتور عكرمة صبري ، مفتي  سماحة ـ12

الفلسطينية : وكانت محاضرته حول : المسجد األقصى والمؤامرات 

                                                           التي تحاك ضده.

مفتي القدس والديار الفلسطينية  الشيخ محمد أحمد حسين سماحة ـ13

ومكانته في  وكانت محاضرته حول : المســـجد األقصــىالحالي ، 

                                                           نفوس المسلمين.

أحمد علي سليمان ، المدير التنفيذي لرابطة  شيخـ فضيلة ال14

وكانت له من جمهورية مصر العربية ، الجامعات اإلسالمية ، 

في  كان ضيف الرابطة اإلسالمية ، حيثمجموعة محاضرات 

 الدانمارك خالل شهر رمضان.

احمد األستاذ بكلية أصول الدين  حسين ـ فضيلة الشيخ محمد15 

و  2119بجامعة األزهرفي النصف الثاني من شهر رمضان عام 

كانت محاضرته بعنوان: )النبي صلى هللا عليه و سلم رحمة 

                                          للعالمين(



حمودة ، من جمهورية مصـر العربية ،  ـ فضـــيلة الشـــيخ محمد16

وكانت له مجموعة محاضرات ، حيث كان ضيف الرابطة اإلسالمية 

                                       في الدانمارك خالل شهر رمضان.

ـ الدكتورة سلطانة فالح الرويلي ، من جامعة الجوف بالمملكة 17

         :خاصتان بالنساء العربية السعودية ، وكانت لها محاضرتان 

مسلمة في التحديات التي تواجه األسرة الـ األولى تحت عنوان :   

                                                                 الغرب.

ارك فيها األخوات الحاضرات ــة حوارية شــالثانية : وكانت جلسـ   

                                      .األمس محاضرةموضوع في      

              

ـ فضيلة الدكتور إسماعيل عبد المجيد مصري األصل ، بريطاني 18

وكانت له محاضرتان :متخصص في العلوم الرياضية ، الجنسية ،   

              ـ األولى تحت عنوان : "والشمس تجري لمستقر لها".  

                   ـ الثانية تحت عنوان : "فال أقسم بمواقع النجوم".  

، لوب علمي معاصر ــوعين بأسـر هذين الموضـــوقد ناقش المحاض

        .التي هي من صميم تخصصه اعتمد فيه على العلوم الرياضية

                                                                            

          

                    


