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سيرة ذاتية

البيانات الشخصية  :الدكتورة  /فاطمة سحاب الرشيدي
المؤهالت العلمية :
بكالوريوس في العلوم والتربية تخصص الكيمياء.
ماجستير في علم النفس االجتماعي
دكتوراه في علم النفس التربوي
الخبرات اإلدارية
 وكيلة كلية العلوم واآلداب بعيون الجواء
 وكيلة كلية العلوم واآلداب بالرس.
 رئيسة مركز اختبارات القياس والقدرات بالرس والبدائع.
 نائبة رئيسة مركز اختبارات القياس والقدرات بالرس والبدائع.
 المشرفة األكاديمية على دبلومي التربية العام والتربية الخاصة بالرس.
 عضو اللجنة الرئيسة للخطة االستراتيجية لكلية علوم وآداب الرس.
 عضو وحدة التعليم االلكتروني في كلية علوم وآداب الرس.
 نائبة رئيس لجنة المشاكل الطالبية بنفس الكلية.
 عضو لجنة التأديب لطالبات كلية الرس.
 عضو لجنة اختيار المعيدات لقسمي التربية الخاصة وعلوم األسرة والطفولة.
 نائبة الرئيس لسير اختبارات كلية الرس.
 المشاركة في ورش عمل الخطة االستراتيجية لجامعة القصيم.
 المشرفة على ورش عمل الخطة االستراتيجية لعمادة خدمة المجتمع.

 وكيلة كلية اآلداب لشؤون طالبات االنتساب (.قبل االنضمام للجامعة)
 رئيسة اإلشراف االجتماعي بنفس الكلية.

 رئيسة سير اختبار االنتساب.
 رئيسة لجان رصد االنتساب.
 المشاركة في لجان الرصد بالحاسب اآللي لقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية والتاريخ
والمكتبات.
 رئيسة مركز االختبا ارت بكلية العلوم بجامعة القصيم.
 نائبة رئيسة سير اختبارات كلية العلوم بجامعة القصيم.
النشاطات االجتماعية واألكاديمية :
 نائبة رئيسة لجنة التحكيم ألولمبياد موهبة الوطني بالقصيم لمسار البحث العلمي.
 رئيسة لجنة التدريب في جمعية بلسم لرعاية ودعم مرضى السرطان وأسرهم.
 رئيسة النادي األدبي بالقصيم.

 رئيسة جمعية الثقافة والفنون بالقصيم.
 نائبة رئيسة النادي األدبي بالقصيم.
 عضو اللجنة العلمية للجنة أصدقاء المرضى.
 عضو تنظيم محاضرة التوعية بسرطان الثدي.
 عضو اللجنة العلمية في مؤتمر الجمعيات النسائية في مواجهة التغير.
 عضو اللجنة العليا لتنظيم مؤتمر الجمعية السعودية للتربية وعلم النفس( جستن ) المنعقد
بالقصيم عام 1428

 رئيسة لجان التنظيم لمحاضرة ( اإلرهاب والتطرف والغلو ) والمنعقدة على مستوى منطقة
القصيم.
الدورات الداخلية والخارجية :
 حضرت العديد من الدورات الداخلية والتي نظمتها جامعة القصيم ومعهد اإلدارة والمركز
الوطني للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد.
 ودورة التعلم االلكتروني المتقدم بكوريا الجنوبية.ودورة التخطيط االستراتيجي بماليزيا.
المؤتمرات :
حضرت بعض المؤتمرات داخل المملكة العربية السعودية.
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