
 لديرة الذاتية والعمسيةا
 

 اسم التدريدي )الثالثي والمقب(
 د.سحر سعيد قاسم الطائي

 استاذ مداعد  -: دكتهراه في نظم السعمهمات الجغرافية  الذهادة، المقب العمسي
 ، جامعة السهصل، السهصل، العراقالتربية لمعمهم اإلندانية، كمية الجغرافيةقدم 

 

 
 

 

 السعمهمات الذخرية
 د.سحر سعيد قاسم الطائي االسم 

 42/6/2794 السهاليد 
 العراق :السهصل  مكان الهالدة 
 انثى الجشس 
 عراقية الجشدية 
 الحالة الزوجية / 
 عدد األطفال / 
 79972979779 رقم الهاتف الجّهال 

 

 السعمهمات األكاديسية
 استاذ مداعد المقب العمسي 
 جامعة السهصلالتربية لمعمهم اإلندانيةقدم الجغرافية، كمية  القدم العمسي ، 
 جغرافيا التخرص العام 
 نظم السعمهمات الجغرافية التخرص الدقيق 
 البريد األلكتروني sahar.altaee@unmosul.edu.iq 
 بهابة البحث العمسي https://www.researchgate.net/publications/create 

 التحريل الدراسي
 الجهة السانحة التخرص الدشة الذهادة

 معة الموصل/كلٌة التربٌة /العراقجا نظم السعمهمات الجغرافية 4772 دكتهراه  

 
 العراقمعة الموصل/كلٌة التربٌة جاخرائط ونظم السعمهمات  -جغرافيا 4774 ماجدتير/  

https://www.researchgate.net/publications/create
https://www.researchgate.net/publications/create


  الجغرافية
 معة الموصل/كلٌة التربٌة /العراقجا جغرافيا 2771 بكالهريهس  

 
 

 األلقاب العمسية
 3991الجغرافٌة/ فً  بكلورٌوسشهادة الالحصول على . البكمهريهس  

 .جامعة الموصل/كلٌة التربٌة /العراق    
 2002 /34/2الجغرافٌة/ خرائط ونظم معلومات جغرافٌة شهادة الماجستٌر فً الحصول على . ماجدتير  

.جامعة الموصل/كلٌة التربٌة /العراق      

 
 جامعة الموصل/كلٌة التربٌة /العراق 2002الجغرافٌة/ نظم معلومات جغرافٌة فً شهادة الدكتوراه الحصول على . دكتهراه،.  

 
 4102الدكتهراه من جامعة إسطشبهل التقشية، تركيا بتاريخ  دالحرهل على شيادة ما بع . مابعد الدكتهراه   

 نظم السعلهمات الجغرافية  -دكتهراه في الجغرافيا 
 

 

 الخبرات العمسية واإلدارية
 رئيدة مذروع بهابة العراق الجغرافية لجامعة السهصل والسذرفة عمى  رئيدة مذروع  السشرب

 التقشية الذسالية-السهصل-تمعفر -الجامعات الذسالية نيشهى 
 األنذطة التدريدية

 2-  نظم السعمهمات الجغرافية،السرحمة الرابعة ،قدم الجغرافيا،كمية التربية لمعمهم االندانية 
 4-  نظم السعمهمات الجغرافية، دبمهم عالي ،قدم الجغرافيا،كمية التربية لمعمهم االندانية 
   1-  نظم السعمهمات الجغرافية ،ماجدتير،قدم الجغرافيا،كمية التربية لمعمهم االندانية 
   2- -  نظم السعمهمات الجغرافية، دكتهراه  ، قدم الجغرافيا،كمية التربية لمعمهم االندانية 

 
 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 2 الساجدتير 
 اليهجد الدكتهراه 

 

 البحهث السشذهرة
استخدام النموذج الرلمً للتضرس فً تمثٌل خارطة كثافة السكان لمدٌنة الموصل ، مجلة  سحر سعٌد لاسم الطائً ،  وابراهٌم دمحم حسون المصاب ، -3

 .  2002،  323البحوث الجغرافٌة ، العدد 
 .  2002،  44لعدد سحر سعٌد لاسم الطائً ، مشكالت حساب ارتفاع التضارٌس من الصور الفضائٌة ،مجلة االداب ، ا -2
سحر سعٌد لاسم الطائً ، وعلً عبد عباس العزاوي ، استخدام تمنٌات التصنٌف الرلمً وبرمجٌات ترسٌم الخرائط فً تصننٌف اسنتعماالت االر   -1

 .  2003،  2العدد،  32الزراعٌة فً ناحٌة الزاب بمحافظة التامٌم ، مجلة التربٌة والعلم ، المجلد 



 سعٌد لاسم الطائً ،صباح حسٌن علً و سحر  -2
Difference Contouring Map for Iraq Between Clark 1880 and WGS84 .  2003،  3العدد،  32مجلة التربٌة والعلم ، المجلد ،     

،  23وابراهٌم دمحم حسون المصاب ، التصنٌف المضبب للغطاء النباتً لمنطمة جبل سنجار ، مجلة التربٌة والعلم ، المجلد  سحر سعٌد لاسم الطائً ،   -3
 .  2009،  320العدد

 1،العدد  32لد ( مجلة جامعة تكرٌت ، المج 2009 – 3929سحر سعٌد لاسم الطائً ، استخدام البعد الرابع لتحدٌد التغٌر المكانً لمجرى نهر دجلة بٌن ) -4
 ،2033  

وابراهٌم دمحم حسون المصاب ، تحدٌد المولنع االمثنل للنفاٌنات الصنلبة فنً مدٌننة الموصنل باسنتخدام متغٌنرات معٌننة ،مجلنة اداب  سحر سعٌد لاسم الطائً ، -7
  2033، 40الرافدٌن ،العدد 

لضوضائً للمولدات األهلٌة فً الجانب األٌمن من مدٌنة الموصل باسنتخدام نظنم دراسة تأثٌر التلوث ا، علً زوزان علً صالح ،  سحر سعٌد لاسم الطائً -2
GISالمعلومات الجغرافٌة ) . 2032، 2، العدد  39، مجلة جامعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة ، المجلد  (  

مات الـ )وابراهٌم دمحم حسون المصاب ، عبد الستار دمحم خضر مصطفى استخدام تطبٌ سحر سعٌد لاسم الطائً ،  -9 RS   فً تصنٌف الغطناء النبناتً لمنطمنة )

. 2031أٌار  2-7، المؤتمر العلمً السنوي السادس ) الدور الثانً( لكلٌة التربٌة األساسٌة ،جبل سنجار   
 
10-  Comparison of predicted and realized amount of rain fall on Mosul 

city using Remote Sensing and GIS techniques, Sahar Saeed Qassim , Dursun Zafer Seker , Sylwan,Poland, 
[SYLWAN., 159(3)]. ISI Indexed 

 
2037، 24، كلٌة التربٌة ، جامعة واسط ، العدد    فً تمٌز معلومات المرئٌات الفضائٌة     GIS    عزٌز مصطفى العانً فاتنً ، سحر سعٌد لاسم الطائ -33

 استخدام برمجٌات الـ                 
 
م نظننم علننً زوزان علننً الجبوري،سننحر سننعٌد لاسننم الطننائً، التبنناٌن المكننانً  للنفاٌننات المنزلٌننة الصننلبة فننً الجانننب االٌسننر لمدٌنننة الموصننل  باسننتخدا -32

GISالمعلومات الجغرافٌة  . 2039، 2،العدد  33، مجلة ابحاث كلٌة التربٌة االساسٌة ، المجلد    

 
 العمسية والشدوات السؤتسرات

 2002تكرٌت / كلٌة التربٌة للبنات ، . الموتمر العلمً الرابع لجامعة 3
  2009.الموتمر العلمً الثانً لتمنٌات البٌئة / كلٌة تمنٌات البئٌة / 2
   2009لبنان/ اكتوبر/ بٌروت / /تشرٌن االول 10-24العاشر لعلوم ولاٌة النبات  .المؤتمر العرب1ً
 /تونس 2032مارس 10-24/الجمعٌة التونسٌة لألعالم الجغرافً الرلمً 2032. المؤتمر الدولً جٌوتونس 2
 
  2037اذار  2-1( ، البحث العلمً لخدمة المجتمع ، جامعة صالح الدٌن ،اربٌل ، 2037الموتمر الدولً االول للعلوم والفنون )اٌكسا  -3
 
 2032نٌسان  24-23سم علوم االر  /كلٌة العلوم/جامعة الموصل . المؤتمر الجٌولوجً الثانً لم4
 2031اٌار 22-27.الموتمر العلمً السنوي السادس )الدولً الثانً ( /كلٌة التربٌة االساسٌة / جامعة الموصل 47
  2032تشرٌن الثانً  22-27راق التنموٌة ، الموتمر العلمً الدوري التاسع مركز بحوث السدود والموارد المائٌة ،الوالع المائً وتحمٌك حاجات الع -2
  2/2/2039-1المستدامة ،  الموتمر العلمً الجغرافً الثانً ، كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، جامعة دهون ، البٌئة الجبلٌة .. مجاالت االستثمار وسبل التنمٌة -9
  2039حزٌران  34-33جٌوفضائٌة ، مركز النهرٌن للدراسات االستراتٌجٌة ، الموتمر الدولً الثالث لنظم المعلومات الجغرافٌة والتمنٌات ال -30
  2039/ 2/  32-33الموتمر  العلمً الدولً االول ، العلوم االنسانٌة والصرفة روٌة نحو التربٌة والتعلٌم المعاصر ، نمابة االكادٌمٌن العرالٌن ،  -33
 2020شباط  31-32التطبٌمات االحصائٌة ، جامعة تٌشن ،اربٌل ، الموتمر الدولً الثانً والـوطنً الخامس عشر ، -32
 

 السذاركة في الشدوات العمسية :
  4100نيدان  42. الشدوة العلسية الدادسة /جامعة السهصل/ مركز التحدس الشائي / 0
    4100كانهن الثاني  04. الشدوة العلسية الثانية / ىيئة استثسار نيشهى / 4
 4104حزيران  7االولى / محافظة نيشهى /مركز تشسية السيارات/  . الشدوة العلسية3
 03. الشدوة العلسية االولى لكلية التربية االساسية/قدم الجغرافية)التطبيقات التقشية بين الجيهمعلهماتية السعاصرة والجغرافية ( 2

  4103اذار
 4103ايار  7ة السعاصرة وتطبيقاتيا في البيئة والتشسية ( . الشدوة العلسية االولى كلية التربية /قدم الجغرافية ) الجغرافي5
 



 8الشدوة العلسية االولى كلية التربية ،جامعة الحسدانية ، اثر الظروف السشاخية على السقهمات الطبيعية في سيل نيشهى ،  -2
 4108ايار

  4108نيدان  02في خدمة السجتسع العراقي ،  الشدوة العلسية الثالثة لكلية التربية للعلهم االندانية ، الجغرافيا ودورىا -7
الشدوة السهسهمة نظرة على الهاقع البيئي لسديشة السهصل ، مركز بحهث البيئة والديطرة على التلهث ،جامعة السهصل ،  -8

42/00/4108   
  48/2/4109( ،    Internet Of Things Applicationsندوة جامعة نيشهى ) -9

  4/5/4109لسيكانيك ، ادارة تكشهلهجيا الذكاء االصطشاعي واستخداميا كادة في تشسية السجتسعات ، ندوة قدم ىشدسة ا -01
  47/4/4109السلتقى التربهي االول كلية التربية االساسية ، العلهم التربهية مشطلق لتعزيز التعايش الدلسي ،  -00
 

 السذاركة في ورش العسل : 
  4104ال ( والسقامة ضسن فعاليات جيهتهنس . ورشة العسل )ميارات العرض الفع0
  4104والسقامة ضسن فعاليات جيهتهنس   Web Mapping. ورشة العسل )الخرائط عبر الهيب 4
  4104والسقامة ضسن فعاليات جيهتهنس (   Remote Sensing and its applications. ورشة العسل )3
 On line Database and Role in Advancing Scientific Research in Higherالسذاركة في ورشة العسل )  -2

Education ) 
 4107اذار  41-09جامعة صالح الدين ، 

 ورشة ) الجغرافيا والسعلهماتية دورىا في بشاء قاعدة معلهمات لجامعة السهصل (       -5
02/3 /4108 
  7/4109/ 7ورشة بشاء السيارات ،جامعة جييان ،اربيل ،  -2
 

 الشذاطات العمسية األخرى 
 السذاركة في الدورات :

  4112.السذاركة في دورة طرائق التدريس ،مركز تطهير طرائق التدريس والتدريب الجامعي، جامعة السهصل. 0
4115. السذاركة في دورة الحاسهب، مركز الحاسبة اإللكترونية ، جامعة السهصل 4  
4108العربية العاشرة ، جامعة السهصل السذاركة في دورة سالمة اللغة  -3  
 

 السذاركة في الدورات :
  4112.السذاركة في دورة طرائق التدريس ،مركز تطهير طرائق التدريس والتدريب الجامعي، جامعة السهصل. 0
4115. السذاركة في دورة الحاسهب، مركز الحاسبة اإللكترونية ، جامعة السهصل 4  
4108اللغة العربية العاشرة ، جامعة السهصل السذاركة في دورة سالمة  -3  
 

 العسل في المجان ضسن التخرص واالهتسام : 



4101-4118عزه لجشة امتحانيو -0  
4107-4102مدؤولة لجشة التطبيقات  -4101عزه لجشة التطبيقات  -4  
4109-4100مدؤولة لجشة الجهدة واألداء الجامعي في قدم الجغرافية  -3  
4103-4112الجامعة : عزها في رابطة التدريدين الجامعين  عزهية اللجان في -2  
رئيدة مذروع بهابة العراق الجغرافية لجامعة السهصل والسذرفة على الجامعات الذسالية  -5  

 الحرهل على العديد من كتب الذكر من عسادة كلية التربية ورئاسة جامعة السهصل ووزارة التعليم العالي والبحث العلسي . 
4141 -4102اللجشة العلسية لقدم الجغرافيا من  عزه -2  
4141-4108عزه لجشة االرشاد لقدم الجغرافيا  من  -7  
4109-4107عزه مجلس القدم من  -8  
4141 -4109لكلية التربية للعلهم االندانية للعام عزه لجشة الخبراء  -7  

  4108-4107عزه لجشة التطبيقات لألعهام  -01
  4109-4107حان التشافدي لالعهام عزه في لجان االمت -00

 
 نذاطات العلسية اخرى : 

تقيم العديد من البحهث في السجالت  -0  
41مشاقذة العديد من رسائل الدبلهم العالي في الخرائط ونظم السعلهمات الجغرافية عدد  -4  

2و دكتهراه في الجغرافيا عدد   02ورسائل ماجدتير عدد   
4104-4112رابطة التدريديين الجامعين فرع نيشهى الجسعيات السشتسية الييا:   

 
 الخبرات في العسل والتخرص : 

 االشراف على رسائل الدبلهم العالي في علم الخرائط ونظم السعلهمات الجغرافية وىي : 
م : بعشهان ) ترشيف الغطاء األرضي لسشطقة جبل عقرة ( ، راغب احسد ابراىي4119. رسالة الدبلهم العالي للعام 0  
: بعشهان) تحليل االثار البيئية الشاجسة عن السهلدات االىلية في الجانب االيسن من لسديشة السهصل ( ، علي 4100. رسالة الدبلهم العالي للعام 4

 زوزان علي 
: بعشهان ) استخدام نظم السعلهمات الجغرافية 4103. رسالة الدبلهم العالي للعام 3 GIS لدراسة تغير استعساالت االرض الزراعية في قزاء البعاج  

 (  ، صدام صالح شاوي 
 

تشسية السهاقع الدياحية في قزاء السهصل( ، سفيان وليد ابراىيم  : )4109رسالة الدبلهم العالي للعام  -2  
بعد في ادارة األزمات والكهارث البيئية في مديشة  )استخدام نظم السعلهمات الجغرافية واالستذعار عن: 4141رسالة الدبلهم العالي للعام  -5

 السهصل( ، فرح حسهد خزر محسهد
 رسائل الساجدتير : 

ي تطبيق نظم السعلهمات الجغرافية في مقترح ترسيم مديشة ذكية في الجانب االيدر من السهصل "الشفايات السشزلية الرلبة دراسة حالة "، عل -0
4109زوزان علي ،   

 
 ياتعزهية الجسع

4104-4112رابطة التدريديين الجامعين فرع نيشهى   



 
 كتب الذكر

   4والتقدير من الهزارة عددكتب الذكر   
  4كتب الذكر والتقدير من رئيس الجامعة عدد 
   27الدادة عسداء الكمية عدد  

 
 
 


