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 المؤهالت العلمية  :
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د . بتول بنت أحمد بن حسن كرزون

دكتوراه - فلسفة علم اجتماع - السعودية  - جامعة الملك عبدالعزيز
1442هـ 

ماجستير - خدمة اجتماعية (حقوق) - السعودية جامعه الملك عبدالعزيز
 1437هـ

ماجستير - جامعة فرجينيا -أمريكا - تربيه إسالمية و عربية -1430هـ

 

دور اآلباء في تربية األبناء (كتاب مطبوع)
القصة المصورة وآثارها على تنمية مهارة القراءة لدى طفل الروضة

الحوار ودور الطالبة التربوي بين الواقع والمأمول (أطروحة ماجستير)
دور الفرق التطوعية في تحقيق التنمية االجتماعية (أطروحة الدكتوراه)
دور الحوار التربوي في تعزيز األمن الفكري للشباب (بحث تربوي منشور).
دور اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفكري للشباب (بحث تربوي منشور).

برنامج تعليمي بعنوان (حاوريني لتعرفيني) لطالبات المرحلة الثانوية
قطوف البيان في إعجاز القرآن (بحث غير منشور)

التبيان في علوم القرآن (بحث غير منشور)
المختصر المفيد في علم التجويد (كتاب غير مطبوع)

آثار التلفاز على الطفل (بحث غير منشور)
الخرائط المعرفية والجداول البيانية في شرح متن الشاطبية 

 

         (أطروحة ماجستير).

      (كتاب منهجي غير مطبوع)

البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة :

الخبرات العملية :

الوظيفة :
معلمة للقرآن الكريم والقراءات السبع
جهة العمل : الجمعية الخيرية (يتلون)

الفترة الزمنية : 26 سنة
الوظيفة : 

العمل بقطاع التعليم الخاص معلمة لرياض األطفال
جهة العمل : جمعية رضوى

الفترة الزمنية : 1414هـ
الوظيفة : 

مديرة ثم مشرف عام على التعليم الخاص ثم مشرف للتطوير التدريب
جهة العمل : بـإدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بينبع

الفترة الزمنية: 1423-1433هـ
الوظيفة : 

مـساعد اداري بإدارة التربية التعليم
جهة العمل : محافظة ينبع

الفترة الزمنية : 1433هـ - 1439هـ
الوظيفه :

 محاضر متعاون
جهة العمل : الكلية الجامعية ينبع

الفترة الزمنية : 1434هـ

دورة هندسة التفكير اإلبداعي

برنامج الديسك للسلوك االنساني

مهارات الحوار االسري

كيف تديرين مشروعك التجاري بنجاح

معًا نحو حياة آمنة ألبنائنا

االبن القائد

المدرب المعتمد في التفكير االبداعي

التدريب االحترافي

الجودة المدرسية

كيف تحفظين القرآن الكريم

كيف تختارين تخصصك الجامعي

اإلرشاد وقت األزمات

الثروة المجتمعية بمفهوم نظرية السلوك
االنساني

التخطيط الناجح وأساليبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعض الدورات التدريبية التي قدمتها :
 



مدربة في الغرفة التجارية (سيدات األعمال) بمحافظة ينبع

عضو في برنامج خدمة المجتمع بشركة سامرف

عضو في مجلس االتحاد الدولي للتدريب االحترافي

مدرب معتمد في التنمية البشرية وتطوير الذات

مدربة في جمعية كفاءات رائدة بالمدينة المنورة

مدربة معتمدة من مكتب الرأي األمثل لالستشارات

مدربة معتمدة في ثروة العقل للتدريب بجدة

معتمد من مركز ديبونو باألردن /عمان

مدرب معتمد في الديسك من شركة وايلي للسلوك االنساني

مستشارة في المشاكل السلوكية للطفل برياض األطفال

عضو في جمعية تبيان للدراسات القرآنية

عضو مدرب في جمعية مودة وسكن بينبع

عضو مدرب بمركز استباقه للتدريب بينبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     بمحافظة ينبع
 

       بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
 

 

 

التدريب واألعمال التطوعية
 

عضويات معتمدة في التدريب :

دورة مدرب محترف من جامعة الملك عبد العزيز بجدة

دورة مدرب معتمد من جامعة الملك عبد العزيز بجدة في

 (tot)دورة مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب المهني

(disc) دورة السلوك االنساني

دورة أعداد الحقائب التدريبية

دورة الجودة العالمية

دورة أالهداف التربوية

دورة التسويق الرقمي

دورة استراتيجيات التعلم النشط

دورة التعلم االلكتروني

دورة مدرب معتمد في الحوار من مركز الملك عبد العزيز

دورة التحليل االحصائي في البحوث االجتماعية

دورة توظيف النظرية االجتماعية في البحوث االجتماعية

دورة أعداد وبناء االستبانة والتحليل االحصائي

دورة أدبيات البحث العلمي وأدواته

دورة أدبيات البحث العلمي و أدواته 

 

  (cort) التفكير اإلبداعي        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        للحوار الوطني

 

 

 

 

 

 

مؤتمر الدراسات االجتماعية ، جدة

مؤتمر إشكاليات الدراسات االجتماعية في عالم متغير، 

مؤتمر اإلرهاب آفة العصر، جامعة الطفيلية، األردن.

الملتقيات العلمية (8-10-11) بجامعة الملك عبد العزيز، جدة.

ملتقى تحقيق الرؤية اإللكتروني األول، أكاديمية تحقيق

ملتقى تحقيق الرؤية اإللكتروني األول  > اكاديمة تحقيق ا

 

        جامعة عجمان، اإلمارات.
 

 

 
مؤتمر تمكين المرأة السعودية في ضوء رؤية المملكة , 2030

        جامعة الملك عبد العزيز، جدة.
 

       الرؤية للتدريب
 

       لرؤيه للتدريب 
 
 

المؤتمرات العلمية والملتقيات التي شاركت بها
بورقة عمل : 


