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 (CV)السيرة الذاتية                   
 قتيبــه فرحـــان داود. د :  مــاالس             
  
 معلومات عامة :اوال 

  :وانــنـعـال.1 
  قسم الكيمياء -كليه التربيه للعلوم الصرفهـ  االنبارجامعة : العمل 

 استاذ مساعد :الدرجة العلمية         الكيمياء الحياتيه: التخصص 

 العنوان البريدي:  -
 07212288801: نقال 

 يالبريد االكترون  :kutaibadawood@yahoo.com 

 :معلومات شخصية  .8
 راقيع: سية ـالجن                                   بغداد: والدة ــمكان ال   
 عراقي:جواز سفر                     1772-18-82:  خ الوالدة ــتاري   
                                  8: عدد األطفال                              متزوج :جتماعية الحالة اال  

 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1771 العراق جامعه االنبار البكالوريوس
اكاديميه موسكو الحكوميه  الماجستير 

 لكيمياء الدقيقهلتكنلوجيا ا
 8008 روسيا

 8007 ايطاليا "تور فركاتا"جامعه روما  هالدكتورا
  ان رسالة الماجستيرعنو:                                                         

 
Biosynthetically obtained deuterated fatty acids and 

exopolysaccharides by using methanol utilizing mixed culture of 

bacteria. 

 
  : هعنوان أطروحة الدكتورا

 

New physiological roles of Glutathione Transferases. 
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 كليه التربيه مساعد باحث
 جامعه االنبار

17/7/1771 80/7/
1772 

 

كليه التربيه  تدريسي
 للعلوم الصرفه

اعتباراً من 
6/11/8008 

 ولغاية االن
 

 

 كليه التربيه الكلية مدير تسجيل
 جامعه االنبار

12/11/8008 88/10/
8002 

 

 مقرر قسم الكيمياء
كليه التربيه 
 80/1/8007 للعلوم الصرفه

82/6/
8018 

 

معاون العميد للشؤون 
 العلمية والطلبة

يه كليه الترب
 للعلوم الصرفه

 ولغاية االن 82/6/8018
 

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 
 :(البكالوريوس)الدراسات االولية  في تدريس المواد. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 بكالوريوس كيمياء المرحله الثالثه الكيمياء الحياتيه

 بكالوريوس كيمياء عهالمرحله الراب الكيمياء الحياتيه
   

 : في الدراسات العليا تدريس المواد. 8
 التخصص             الفصل اسم المادة

 ماجستير كيمياء الثاني كيمياء البروتين
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 2
 ال يوجد    
 :تقييم البحوث. 2

 ورسائل الماجستير في مجال الكيمياء الحياتيةتم تقييم عدد من البحوث العلمية    
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 : االهتمامات البحثية . 1
 المواد الفعاله بايلوجياً , البروتينات, انزيم الكلوتاثايون ترانسفيريز   
 
 
 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان الندوه العلميه

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

Better living through biosensors 

Department of 

Chemical Sciences and 

Technologies, 

University of Rome Tor 

Vergata, Italy 

71/6/

8002 
 حضور

Supramolecular chemistry of 

cyclodextrins in enzyme 

technology 

Department of 

Chemical Sciences and 

Technologies, 

University of Rome Tor 

Vergata, Italy 

80/6/

8002 
 حضور

Applications of fluorescence 

spectroscopy 

Department of 

Chemical Sciences and 

Technologies, 

University of Rome Tor 

Vergata, Italy 

72/1/

8002 
 حضور

Metal oxide quantum Rods and 

Dots, structures and derives design 

and electronic structure 

Department of 

Chemical Sciences and 

Technologies, 

University of Rome Tor 

Vergata, Italy 

17/70/

8002 
 حضور

Polymer multiwalled carbon 

nanotube composites 

Department of 

Chemical Sciences and 

Technologies, 

University of Rome Tor 

Vergata, Italy 

88/7/

8002 
 حضور

MD simulation of nafion-related 

fuel-cell membrane materials 

Department of physics, 

University of Rome Tor 

Vergata, Italy 

82/4/

8002 
 حضور

Better living through biosensors 

Department of 

Chemical Sciences and 

Technologies, 

University of Rome Tor 

Vergata, Italy 

 

71/6/

8002 
 حضور
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 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Erythrocyte glutathione 

transferase: a potential new 

biomarker in chronic kidney 

diseases which correlates with 

plasma homocysteine. 

Amino Acids 
 منجز

 منشور
2012 

The extended catalysis of 

glutathione transferase. 
FEBS Letter 

منجز 

 منشور
8077 

Trypanothione efficiently 

intercepts nitric oxide as a 

harmless iron complex in 

trypanosomatid parasites. 

FASEB Journal 
منجز 

 منشور
8070 

Tetramerization and 

cooperativity in Plasmodium 

falciparum glutathione S-

transferase are mediated by 

atypic loop 113-119. 

THE 

 JOURNAL OF 

BIOLOGICAL 

CHEMISTRY 

منجز 

 منشور
8002 

Glutathione transferases 

sequester toxic dinitrosyl-iron 

complexes in cells. A protection 

mechanism against excess nitric 

oxide. 

THE 

 JOURNAL OF 

BIOLOGICAL 

CHEMISTRY 

منجز 

 منشور
8001 

Electrostatic association of 

glutathione transferase to the 

nuclear membrane. Evidence of 

an enzyme defense barrier at 

the nuclear envelope. 

THE 

 JOURNAL OF 

BIOLOGICAL 

CHEMISTRY 

منجز 

 منشور
8001 

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

-  - -
 :عضوية اللجان : تاسعا 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
 اللجنه العلمية لجنه استالل البحوث- 
  االمتحانية المركزية اللجنة- 
  لجنة انضباط الطلبة- 
   تخص الطلبةتنظيمية العلمية و العديد من اللجان ال- 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21163259
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21163259
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19952282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19952282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19952282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19952282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19531494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19531494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19531494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19531494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19531494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17197702
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17197702
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17197702
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17197702
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17197702
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17197701
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17197701
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17197701
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17197701
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17197701
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 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 --  -
 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر

 هاتاريخ انعقاد مكان الدورة اسم الدورة
 8007 كليه العلوم دوره ضمان الجوده

دورة قيادة الحاسوب 
ICDL 

 8018 مركز الحاسوب
 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11

  

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  

  المهارات العامةالمهارات العامة. . 33
 

  

  

  Kutayba F. Dawood      ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

Diploma with honors 
لتكنولوجيا الكيمياء  الحكوميةاكاديميه موسكو 

 الدقيقة
 8008 اروسي

 8070 العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جائزة يوم العلم

 8077 العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جائزة يوم العلم

 باإلضافة إلى كتب تقدير عديدة من قبل عميد الكلية ورئيس الجامعة

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  كتابات عامة

 الكيميائية العلميةقراءه الكتب والدوريات  قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 االنترنت - خدام الحاسوب وجميع التطبيقات األساسية است تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية - الروسية - االيطالية األجنبيةات ــــاللغ

 الرياضة - القراءة اتـــــــــــوايــاله
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                                      0202/ 20/ 02       ::التاريخ التاريخ 


