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املعلومات الشخصية

ً
خصوصا في اللغة العربية
أحب العمل على املشاريع البحثية مع املجموعات الشغوفة باكتشاف أفكار جديدة
وتقنياتها.

املؤهالت العلمية
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( )2012بكالورويس علوم الحاسب من جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
( – 2016حتى اآلن) ماجستير العلوم في تقنية املعلومات في كلية علوم الحاسب في جامعة امللك
سعود .تاريخ التخرج املتوقع (ديسمبر )2019

املؤهل 3

الخبرات العملية
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الخبرة 3
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الخبرة 5
الخبرة 6

 :2019املدير التنفيذي للشركة الناشئة فصيح لتقنيات و ألعاب اللغة العربية.
( – 2014حتى اآلن) :نائب مركز قياس العالية بالخرج
 :2017مطورة موقع ويب متطوعة لتطوير موقع للتدريب التعاوني بكلية علوم الحاسب
واملعلومات بجامعة امللك سعود.
 :2017مطورة موقع ويب متطوعة ( )IsPredatoryللمجالت البحثية املشبوهة.
 :2016 – 2014معيدة متعاونة في كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة األمير سطام بن عبد
العزيز.
مدربة دورة كامبردج في كلية

: أوراق بحثية وهي كالتالي5 قمت بنشر
- 2019: Grammar checking and relation extraction in text: approaches, techniques and open challenges Nora
Madi, Rawan Al-Matham, Hend Al-Khalifa, Data Technologies and Applications, Emerald
Publishing
Limited
- 2019: UMSG: An Extended Model to Investigate the Use of Mobile Social Games Nora Almuhanna, Hind
Alotaibi, Rawan Al-Matham, Nora Al-Twairesh, Hend Al-Khalifa , IEEE Access
-2018: Suar: Towards building a corpus for the Saudi dialect Nora Al-Twairesh, Rawan AlMatham, Nora Madi, Nada Almugren, Al-Hanouf Al-Aljmi, Shahad Alshalan, Raghad Alshalan,
Nafla Alrumayyan, Shams Al-Manea, Sumayah Bawazeer, Nourah Al-Mutlaq, Nada Almanea,
Waad Bin Huwaymil, Dalal Alqusair, Reem Alotaibi, Suha AlSenaydi, Abeer Alfutamani - Procedia
Computer
Science
142
(2018)
72–82
- 2018: Faseeh: A Serious Game for Arabic Synonym Acquisition Hend S Al-Khalifa, Hadil
Faisal, Rawan N Al-Matham - Proceedings of the Eleventh International Conference on Language
Resources
and
Evaluation
(LREC
2018)
- 2017: A crowdsourcing web-based system for reporting predatory publishers Rawan N
AlMatham, Hend S Al-Khalifa - Proceedings of the 19th International Conference on Information
Integration and Web-based Applications & Services

الخبرات البحثية

 اإلنجليزية- العربية

اللغات

:مهارات تقنية
)HTML, JavaScript, CSS, PHP(  تقنيات الويب لغة البايثون. التصميم باستخدام برنامج الفوتوشوب:مهارات شخصية
. العمل في مجموعات. القيادة التواصل الفعال. اإلبداع في العمل التخطيط والتنفيذ-

املهارات

