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   ملعلومات الشخصية:ا

    

ـــسع الجنسية: الغامدي محمد أحمدشريفة  االسم: ـــ  وديةــــ

 متزوجة  الحالة االجتماعية:  هـ.1402م /  1982 سنة امليالد:

 أربعــــــــــــة األبناء:عدد  الرياض اإلقامة:  مكان

  الهاتف الجوال: Sharefah@ksu.edu.sa اإللكتروني:  البريد

 

 ملؤهالت العلميـة:ا

 

 -هـ 23/10/3143في علوم الحاسب، كلية علوم الحاسب واملعلومات، جامعة امللك سعود، الرياض،  يرــــــــماجست •

 .5.00من  4.56الشرف ومعدل م، بتقدير ممتاز مع مرتبة 10/9/2012

 

في تطبيقات الحاسب االلي، كلية علوم الحاسب واملعلومات، جامعة امللك سعود، الرياض،  بكالوريوس •

 .5.00من  4.56م، ممتاز مع مرتبة الشرف ومعدل 26/2/2006- هـ26/1/1427

 

ـــثان • ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ، الطالبة املثاليةم، 6/2000/ 7_  هـ4/3/1421في القسم العلمي، الثانوية الثانية والثالثون بالدمام،  ويةـــ

 .%99.39بتقدير ممتاز ومعدل املركز األول 

 

 الخبرات الوظيفيـة:

 :هـ حتى اآلن1/11/7143 •

 .جامعة امللك سعود، الرياض كلية علوم الحاسب واملعلومات، ت،في قسم تقنية املعلوما محاضرة 

 : هـ 29/10/1437هـ حتى 6/6/1432 •

 .جامعة امللك سعود، الرياض كلية علوم الحاسب واملعلومات، ت،في قسم تقنية املعلومامعيدة 

 

 : هـ5/6/1432حتى هـ 5/6/1428 •

 جامعة امللك سعود، الرياض. حدة تقنية املعلومات بمركز أقسام العلوم والدراسات الطبية،مديرة و 

 



 : ه7/5/1428 حتىهـ 25/11/1427 •

 .، الرياضآلي، مركز نيوهورايزن، شركة الخليج للتدريب والتعليم مدربة حاسب

 تكاليف إدارية:

  حتى هـ27/10/1434 منجامعة امللك سعود، املشرفة على املوقع اإللكتروني للمدينة الجامعية للطالبات،  •

 .  هـ22/4/1436

املوافق هـ 30/2/1430 املشرفة على موقع مركز البحوث والدراسات في التعليم العالي، وزارة التعليم العالي، من •

 .م5/10/2013املوافق  ه29/11/1434حتى  م 25/2/2009

هـ 5/6/1428منذ ، جامعة امللك سعود، ز أقسام العلوم والدراسات الطبيةاملشرفة على املوقع اإللكتروني ملرك •

 .هـ5/6/1432حتى 

 

 عضوية اللجان:

 :، جامعة امللك سعودعملي في كلية علوم الحاسب واملعلوماتفترة خالل  -

-1438 ول األ منذ الفصل الدراس ي عضوة في لجنة إدارة املحتوى الرقمي ملوقع كلية علوم الحاسب واملعلومات  •

 حتى اآلن. 1439

 ول األ منذ الفصل الدراس ي ، قسم تقنية املعلومات ،)  Mediaإلعالم وخدمة املجتمع )فرع عضوة في لجنة ا •

 حتى اآلن. هـ. 1438-1439

والفصل الدراس ي  1437-1436 الثانيفي قسم تقنية املعلومات الفصل الدراس ي  2ضوة في لجنة مقرر مشروعع •

 .هـ 1438-1437األول 

 .هـ 23/4/1436ملدة عام من تاريخ  لتعزيز املوقع اإللكتروني للمدينة الجامعية يةفاإلشراعضوة في اللجنة  •

هـ حتى الفصل الدراس ي الثاني 1435- 1434الفصل الدراس ي األول مرشدة أكاديمية في قسم تقنية املعلومات من  •

 هـ 1436-1437

للعام الجامعي  ول األ منذ الفصل الدراس ي ، قسم تقنية املعلومات ،العالقات العامةاإلعالم و عضوة في لجنة  •

 هـ 1438-1437وحتى الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  هـ. 1436-1437

الفصل حتى  22/10/1434من  ، كلية علوم الحاسب واملعلومات الشطر النسائي،في لجنة املعامل ةعضو  •

 .هـ 1437-1436عام الجامعي الدراس ي الثاني لل

في لجنة االختبارات البديلة، قسم تقنية املعلومات، كلية علوم الحاسب واملعلومات، جامعة امللك  ةعضو  •

 هـ. 1434-1433سعود، الرياض، الفصلين الدراسيين األول والثاني للعام الجامعي 

الحاسب واملعلومات، جامعة امللك سعود، في لجنة القطاع الخاص، قسم تقنية املعلومات، كلية علوم  عضوة •

 هـ 1434-1433الرياض، الفصل الدراس ي الثاني 



لجنة حفل الخرج، قسم تقنية املعلومات، كلية علوم الحاسب واملعلومات، جامعة امللك سعود، رئيسة  •

 هـ 1434-1433الرياض، الفصل الدراس ي األول 

 :، جامعة امللك سعودوالدراسات الطبيةعملي في مركز أقسام العلوم فترة خالل  -

ملركز أقسام العلوم والدراسات الطبية للطالبات  االستراتيجيةعضوة في فريق التصميم بلجنة إعداد الخطة  •

 .ه6/1432حتى  هـ 11/1431من  ،بجامعة امللك سعود

بمركز أقسام العلوم والدراسات الطبية للطالبات  األيزو للحصول على شهادة  االستعدادفي لجنة  ةعضو  •

 ه. 6/1432حتى هـ  1430 من ،سعودبجامعة امللك 

عضوة في لجنة إعداد التقرير السنوي ملركز أقسام العلوم والدراسات الطبية للطالبات بجامعة امللك سعود  •

 هـ. 1430/1431لعام 

ة اإللكترونية لجامعة امللك سعود في الفترة من اللجنة اإلشرافية العليا الدائمة على البواب ة فيعضو  •

 .1431ه وحتى شوال/1429شوال/

رئيسة اللجنة اإلشرافية على البوابة اإللكترونية بأقسام العلوم والدراسات الطبية للطالبات بجامعة امللك  •

 هـ.1432-هـ 1429سعود في الفترة من 

هـ أكتوبر  1430األعمال بجامعة امللك سعود في ذو القعدة /عضوة في اللجنة املنظمة للمؤتمر الدولي لريادة  •

 م. 2009

هـ 1429وفد املراجعين الخارجي لجامعة امللك سعود في ذو القعدة/ استقبالاللجنة املشاركة لتنظيم  ةعضو  •

 م.2008نوفمبر 

 هـ. 1430 – 1429من طالبات جامعة امللك سعود عام  45اللجنة املنظمة لحفل تخريج الدفعة الـ في   ةعضو  •

 – 1428عام من طالبات جامعة امللك سعود  44و 43اللجنة املنظمة لحفل تخريج الدفعة الـ  ة فيعضو  •

 هـ. 1429

 دورات وورش عمل:حضور 

ساعات تدريبية(،  6حضور دورة في بناء وإدارة فرق العمل، جامعة امللك سعود، عمادة تطوير املهارات، ) •

 م. 15/9/2013هـ املوافق  9/11/1434

حضور ورشة العمل السنوية "لتطوير تقنية املعلومات واالتصاالت في الجامعات السعودية" من تنظيم وزارة  •

 م. 1/3/2009هـ  4/3/14230التعليم العالي واملقامة في الرياض بتاريخ 

العلمية" من تنظيم إدارة البوابة  االجتماعيةحضور ورشة عمل "أفضل املمارسات في إدارة املحتوى والشبكات  •

بجامعة امللك سعود في الرياض في الفترة من  واالتصاالتوالخدمات اإللكترونية بعمادة التعامالت اإللكترونية 

 م. 3/11/2008إلى  1/11/2008

 



 شهادات في الحاسب:

 م.      12/5/2007السعودية،    ICDL( من  ICDL Cerificateالرخصـة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ) •

 م.    Certiport ،17/4/2007من  (،IC3الدولية في الحاسب واالنترنت ) لشهادةا •

 وائز:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

 هـ. 1430جائزة مديرة الوحدة املثالية بمركز أقسام العلوم والدراسات الطبية عام  •

 

 تدريسية:مقررات 

 

 منسقة مقرر. –إدارة أنظمة الشبكات )محاضرة ومعمل(  •

 منسقة مقرر. –عمارة الحاسبات )محاضرة وتمارين(  •

 استرجاع البيانات والتنقيب عنها )معمل(. •

 تطبيقات الشبكة العنكبوتية )معمل(. •

 

 :املنشورة البحوث العلمية

• Arwa Al-Edaily, Nada Al-Zaben, Sharefah Al-Ghamdi, Hatim Aboalsamh, “Improved Distributed 

Genetic Algorithms Based on Their Methodologies and Processes” , Proceedings of the European 

Computing Conference, Paris, France, April 28-30, 2011, PP.415- 420. 

• A-Ghamdi, Sharefah A.; Noha A. Al-Rajhi; Nouf M. Al-Onaizy; and Hend S. Al-Khalifa.” Using app 

inventor 2 in a summer programming workshop: Improvements over previous years”. In2016 IEEE 

Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2016 Apr 10 (pp. 383-388). IEEE. 

• Al-Mouh N; Al-Khalifa HS; Al-Ghamdi SA; Al-Onaizy N; Al-Rajhi N; Al-Ateeq W; Al-Habeeb B. ”A 

professional development workshop on advanced computing technologies for high and middle 

school teachers”. InInformation Technology Based Higher Education and Training (ITHET), 2016 

15th International Conference on 2016 Dec 1 (pp. 1-4). IEEE. 

• Al-Ghamdi, Sharefah, Khabti Joharah, and Hend S. Al-Khalifa. "Exploring NLP Web APIs for 

Building Arabic Systems." International Conference on Digital Information Management (ICDM), 

12th International Conference, Fukuoka, Japan September 12-14, 2017. 

 

 



 املجموعات البحثية:

 .http://Iwan.ksu.edu.saالبحثية، في مجموعة أيون  ةعضو  •

 

 دورات وورش عمل و  محاضرات تقديم

م ضمن أنشطة مجموعة إيوان  Words Embeddings in Deep Learning"  13/2/2018"تقديم ورشة عمل  •

  البحثية.

صيف   CS4HSعلوم الحاسب في التعليم العام تقديم ورشة في بيئات برمجة تطبيقات الجوال ضمن ورشة •

 . هـ 1436

، "و ورشة قوقل للمعلمات تجربتنا في املدرسة الصيفية الثالثة لتعليم الفتيات البرمجة": بعنوانقديم محاضرة ت •

 .م2015سبتمبر  7هـ املوافق  1436ذو القعدة  23االثنين 

، ضمن أنشطة إيوان البحثية "أداة حاسوبية لتقييم نطق األطفال زارعي القوقعة": بعنوانعرض محاضرة  •

 .م2015أبريل  6املوافق 1436/6/17االثنين 

 

 أنشطة ومشاركات:

 هـ. 1436الصيفية للبرمجة صيف عضوة  اللجنة العلمية واإلشرافية في املدرسة  •

مارس  محكمة في مسابقة هاكثون   تحكيم أول هاكثون للفرع النسائي بجمعية الحاسبات السعوديةاملشاركة في   •

2016. 

في  2016املهنة املشاركة باملشاريع املتميزة للطالبات في مقرر تطبيقات الشبكة العنكبوتية خالل معرض أسبوع  •

 جامعة امللك سعود.

 تمرات.ؤ ومشاركاتها في عدة فعاليات وممجموعة إيوان البحثية  شاركات متنوعة ضمن أنشطةم •

 

http://iwan.ksu.edu.sa/

