السيرة الذاتية

االســـــــم :نبراس حسين غائب

الصورة

تاريخ الميـالد1791 / 11 / 11 :
التخصص العام :ميكانيك
التخصص الدقيق :موائع وحراريات
اللقب العلمي :مدرس
اللغات :العربي واالنكليزي
البريد االلكترونيnebras@kecbu.uobaghdad.edu.iq :

أو ًال  :المؤهالت العلمية.
ت

البلد

الشهادة

اجلامعة

التاريخ

الكليـــة

ثانياً  :التدريس الجامعي.
ت

اجلهة (الكلية  /املعهد)

اجلامعة

الفرتة من  -اىل

ثالثاً ( :األطاريح ،الرسائل) التي أشرف عليها.
ت

اسم األطروحة

القسم

ماجستري  /دكتوراه

السنة

صفحة  1من 5

ت

القسم

اسم األطروحة

السنة

ماجستري  /دكتوراه

رابع ًا  :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

مكان انعقادها

السنة

نوع املشاركة

خامساً :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم.
اسم البحث

ت

السنة

حمل النشر

سادساً :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية.
ت

اسم اهليئة

نوع العضوية

السنة

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى.
ت

نوع النشاط1

مكان النشاط

السنة

(داخل  /خارج) الكلية

 1نوع النشاط :بحثي  /صناعي  /تسويقي  /تبادل خبرات علمية ...وما شابه.

صفحة  2من 5

ت

نوع النشاط1

مكان النشاط

السنة

(داخل  /خارج) الكلية

ثامنا :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القسم

املادة

1

إشارة حيوية بمساعدة الحاسوب

2

مختبر األجهزة الطبية

3

تصميم شبكة عصبية

4

قياسات طبية

5

أجهزة طبية

6

برمجة متقدمة

7

موائع حيوية وثرموديناميك حراري

السنة

8

صفحة  3من 5

. البحوث المنشورة داخل وخارج العراق:ًتاسعا
جهة إصدار
اجمللة

اجمللد

اجمللة

العدد

العلمية

عنوان البحث

ت

STRESS ANALYSIS OF FEMORAL
PROSTHESES FOR TOTAL HIP
JOINT REPLACEMENT BY USING
FINITE ELEMENT METHOD
Wavelet Neural Network Based Emg
Signal Classifier
A Proposed Artificial Intelligence
Algorithm for Assessing of Risk
Priority for Medical Equipment in
Iraqi Hospital
Simulation Study for
Electrocardiography Contamination in
Surface Electromyography
Comparison Study of
Electromyography Using
Wavelet and Neural Network
Journal of
Applied
Sciences
Research

Velocity Analysis of Bileaflet Artificial
Heart Valve: from Opening to near
Close Position
One dimensional solution for
temperature distribution upon
corneal surface during laser surgery

Scientific &
Academic
Publishing
3102

American
Journal of
Biomedical
Engineering

Temperature Distribution upon Corneal
Surface during Laser Eye Surgery, a
Comparative Study

. الجوائز وشهادات التقدير، كتب الشكر:ًعاشرا
السنة
5  من4 صفحة

اجلهة املاحنة

كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير

ت

ت

اجلهة املاحنة

كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير

السنة

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

سنة النشر

اسم الكتاب

ثاني عشر :التدرج الوظيفي.
ت

الوظيفة

اجلهة

الفرتة من  -اىل

صفحة  5من 5

