
 ( .C.Vالسيرة الذاتية    ) 

 لطيف عبد الحسين موسى حسين ال عبد الرسول  /االسم الرباعي واللقب 

  1970المواليد : 

  ابناءمتزوج ولدي خمسة  /ة االجتماعية الحال

  االمام موسى الكاظم )ع( محافظة المثنى / قضاء السماوة / حي  /عنوان السكن الحالي 

  1994بكالوريوس قانون / جامعة بابل عام 

 2008ماجستير قانون عام من اكاديمية الدراسات العليا في ليبيا عام 

 اللقب العلمي / مدرس 

 و شعبة العقود الحكومية في رئاسة جامعة المثنىمدير قسم الشؤون القانونية  /المنصب الحالي 

  1998لغاية نهاية عام  1994مارست مهنة المحاماة من عام 

وعاودت الى العراق بقرار عودة الكفاءات هرباً من ظلم النظام السابق الى ليبيا  1998غادرت العراق عام 

 .  2008عام 

 شغلت المناصب التالية : 

  مدير قسم الشؤون القانونية في رئاسة الجامعة 

 في رئاسة الجامعة  مدير شعبة العقود الحكومية 

  مدير مديرية االقسام الداخلية في جامعة المثنى 

  في كلية القانون / جامعة المثنى معاون عميد الهيئة المسائية 

  مسؤول شعبة الجودة في كلية االدارة واالقتصاد 

 في كلية القانون  عضو هيئة تدريس 

  كلية االدارة واالقتصاد سابقاً عضو هيئة تدريس في 

 ومنها :  مجموعة من البحوث منشورة وغير منشورة في مجال التخصصلي 

 .الحقوق السياسية ألهل الذمة  -1
 حظر السفر في القوانين الداخلية انتهاك دولي وحظر دستوري )العراق نموذجا(  -2

 

 

 



 شاركت في العديد من الدورات ومنها : 

  2010في ماليزيا عام  الحديثةدورة االدارة  

  دورات في حقوق االنسان اقامها المعهد الوطني لحقوق االنسان وغيرها من الدورات 

  في شهر محرم ينعقد سنوياً منتدى الحسين الثقافي في جامعة المثنى والذي  تأسيسساهمت في

 لترسيخ الخطاب االكاديمي  في القضية الحسينية والذي يشارك فيه مجموعة من االساتذة االكفاء  .  

  2013حصلت على لقب التدريسي المتميز في كلية القانون عام  . 

 الثقافية شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات . 

 (  07832481667الموبايل ) 

 

 التشكرات 

  عدد من التشكرات من السيد رئيس جامعة المثنى . 

  عدد من التشكرات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

  شكر وتقدير من السيد محافظ المثنى. 

  شكر وتقدير من رئيس مجلس محافظة المثنى. 

  شكر وتقدير من العتبة العلوية المقدسة . 

  . شكر وتقدير من هيئة االستثمار في محافظة المثنى 

 


