
 1 

 ة ــــــــــــــــــسيرة الذاتيـــــــــــال
 

 : معلومات شخصية 
 علي يوسف اليوسف: االسم

 1968تاريخ الميالد:     لبنان             -عين الحلوةمكان الوالدة: 
 وله سبعة أوالد  متزوجالحالة االجتماعية:                  فلسطيني الجنسية: 
 لبنان -صيداالعنوان: 

 sef@gmail.comslyoueali  :يبريد الكترون

 07753320فاكس:           03235091متنقل:        07725383تلفون: 
 ===================================================

 ========= 
 : التحصيل العلمي

   .ارس صيدادائية والمتوسطة والثانوية في مدبت تلقى علومه اال •

 في الجامعة األميركية في أثينا. ر وت درس علوم الكمبي  •

درس الشريعة في كلية الدعوة في بيروت فحصل على الليسانس ودبلوم شريعة   •
 شعبة الفقه.

 .درس اللغة العربية في الجامعة اللبنانية فرع صيدا •

 لعقيدةحائز على عشرات اإلجازات الشرعية في القرآن والفقه واألصول والحديث وا •
 وغيرها. 

 : يةدورات تدريب
عشرات الدورات التدريبية في شتى العلوم الشرعية والتربوية والدعوية  تلقى •

 واالعالمية والسياسية والتدريب االداري والقيادي وغير ذلك. 
 .أعطى عشرات الدورات التدريبية والشرعية والدعوية والتربوية في لبنان والخارج •
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 : خبرات عملية
 زيد على ثالثين عاما. إمام وخطيب وداعية ما ي  .1

 . مدرس في المعاهد الشرعية .2

 . أبرز خطباء الجالية اإلسالمية في اليونان  .3

تجول في دول أوروبية داعيا ومحاضرا وخطيبا فزار سويسرا وهولندا   .4
 سالمية. واال  سالفيا وبلغاريا وغيرها من الدول العربيةويوغ

 . ومحاضرا ومدربا خطيبا وداعياتجول في كل المخيمات اللبنانية   .5

 . رابطة علماء فلسطين في لبنان لعلماءأسس مع مجموعة من ا .6

أسس مع عدد من الدعاة جمعية اإلصالح للعمل الخيري وتحفيظ القرآن  .7
 الكريم في صيدا. 

 . يتقن اللغات العربية واإلنكليزية واليونانية .8
 

 
 حالية:  مهمات ومسؤوليات

 ين في لبنان. لرابطة علماء فلسط عضو مؤسس .1

 في رابطة علماء فلسطين في لبنان.   مسؤول العالقات واإلعالم  .2

 المكتب التنفيذي في هيئة علماء فلسطين. عضو  .3

 لمسؤول اإلعالمي للهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلسطين. ا .4

 مؤسس في هيئة علماء المسلمين في لبنان.  عضو  .5

 هيئة علماء المسلمين في لبنان.   شورى أمين سر مجلس  .6

 ولي وقف جمعية االصالح للعمل الخيري وتحفيظ القرآن الكريم.  .7

عضو لجنة القدس في هيئة علماء فلسطين واالتحاد العالمي لعلماء   .8
 المسلمين. 

 مدرس في كلية الدعوة فرع صيدا.  .9

 تالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين. ئعضو األمانة العامة لال  .10

 

 

 

 

 


