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الــمـقـد مـة      

ألبــحــاث ا قــطــاع 

المقدمة 
العلمية  إنجازاتها  أحدث  لعرض  اإلنسانية  للكليات  متميز  منبٍر  توفير  على  القائمة  السنوية  عادته  على  جريًا 
والبحثية، ينظم قطاع األبحاث فعاليات يوم الملصق العلمي للكليات اإلنسانية للعام 2018 تحت رعاية مدير 
ويقدم  الكندري.  جاسم  أ.د.  لألبحاث  الجامعة  مدير  نائب  وحضور  األنصاري،  حسين  أ.د.  الكويت  جامعة 
الحدث صورة حية آلخر التطورات العلمية والبحثية في مجاالت العلوم اإلنسانية المختلفة، حيث يركز على 
التنسيق  لسياسة  تعزيزه  جانب  إلى  والتربوية،  واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد  ذات  المعاصرة  االهتمامات 
العلمي بين الكليات من خالل الحوار والتفاعل، مما يمهد السبل لظهور األفكار الجديدة التي تقود إلى األبحاث 

المشتركة ذات التخصصات العلمية المتعددة.

وقد عقدت الفعالية في السابع من مارس 2018 في كلية العلوم اإلدارية، حيث تم عرض 90 ملصق علمي 
احتوت على أحدث إنتاج بحثي لخمس كليات إنسانية هي اآلداب )3 ملصقات(، والعلوم اإلدارية )40 ملصق(، 
والتربية )18 ملصق(، و الشريعة والدراسات اإلسالمية )13 ملصق(، والعلوم االجتماعية )16 ملصق(. وقد 
شارك في الفعالية أعضاء هيئة التدريس، والمدرسين المساعدين، وطلبة الدراسات العليا، حيث قاموا بعرض 

أبحاثهم الجارية والمستكملة لجمهور عريض من المهتمين. 

وتتركز أهداف قطاع األبحاث من التنظيم السنوي لفعالية الملصق في نشر ثقافة االنفتاح العلمي بين الكليات، 
وتشجيع الباحثين على استثمار مهاراتهم وإمكاناتهم العلمية في تناول القضايا الملحة وطنيًا وعلميًا واجتماعيًا، 
مالئمة  فرصة  الحدث  يعتبر  لذلك،  العالية.  والجودة  واالبتكار  األصالة  ذات  والمشاريع  األبحاث  خالل  من 
لباحثي الكليات اإلنسانية لنشر منجزاتهم العلمية والبحثية بشكل موسع، واالستفادة من النقاشات العلمية التي 

ستصب بالشك في مصلحة تطوير األبحاث العلمية في جامعة الكويت.

وقد تناولت الملصقات المعروضة القضايا المعاصرة ذات الصلة المباشرة بالمجتمع وأفراده، مما وفر معيناًً 
قد  مشتركة  الهتمامات  بالتالي  والوصول  اآلراء،  وتبادل  والحوار  للنقاش  الحضور  وعموم  للباحثين  خصبًا 
تقود إلى التعاون إلنجاز المشاريع التي تتطلب تداخل التخصصات المختلفة. وقد سعى الباحثين لتحقيق معايير 
أمرًا  يعتبر  العلمية، والذي  الملصقات  المقدم سنويًا ألفضل  المنشود  التكريم  لبلوغ  أبحاثهم  العالية في  الجودة 
تحديد  ويتم  العلمية.  األبحاث  إنجاز  في  والتميز  االمتياز  مبادئ  لتعزيز  تقديمه  على  القطاع  يحرص  حافزًا 
الملصقات الفائزة من خالل عملية تقييم موحدة تتعهدها لجنة فنية رفيعة المستوى يتم تشكيلها الختيار أفضل 

الملصقات العلمية على أسس االمتياز العلمي للمشاريع البحثية المعروضة.

وقد تميز الحدث بحضوٍر موسع شمل مساعدي نائب مدير الجامعة لألبحاث أ.د. يوسف قراشي، و أ.د. حيدر 
التدريس  هيئة  وأعضاء   ، ومساعديهم  الكليات  عمداء  من  نخبة  جانب  إلى  معروف،  ليلى  أ.د.  و  بهبهاني، 
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والموظفين وطلبة الدراسات العليا.

للكليات  العلمي  الملصق  يوم  فعالية  في  المشاركة  العلمية  الملصقات  جميع  على  ليحتوي  الكتيب  هذا  ويأتي 
وسبر  والبحثية،  العلمية  اهتماماتهم  بتوسعة  المهتمين  والباحثين  للكليات  مرجعاً  ليمثل   ،2018 للعام  اإلنسانية 
الفرص والتحديات إلنجاز المشاريع المشتركة. وبتقديمه لكتيب يوم الملصق العلمي للكليات اإلنسانية، يسعى 
قطاع األبحاث إلى إتاحة المعلومات العلمية الخاصة بمنجزات الكليات اإلنسانية، والتي أدت مشاركتها الفاعلة 

إلى نجاح الحدث وتميزه على جميع األصعدة.

مارس 2018                                                                                                     أ.د. جاسم يوسف الكندري
                                                                                                                  نائب مدير الجامعة لألبحاث
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Why Do Kuwaiti Students in the College of Arts Think that 
Learning English is Both Difficult and Unnecessary?

Mona Salem Rashed 
English Language Unit 

College of Arts

Ekphrasis and Cultural Mobility in Joanna Baillie’s Lines to a 
Teapot

Dr. Aishah Sulaiman Al-Shatti
Department of English Language & Literature

College of Arts

Abstract
Difficulties that obstruct ESL Students in the Arts College to learn English smoothly are 
evident. Many Problems hinder them from progressing such as: cultural, linguistic, stress 
problems.

Abstract
Studies of Romantic-era ekphrasis (poetic descriptions of works of art) have tended to focus mainly on canonical 
Romantic-era writers rather than attempt to identify the contribution of women writers to this form. This essay attempts 
to overcome this scholarly gap by analyzing the ekphrastic poem by Joanna Baillie, “Lines to a Teapot”. As a woman 
writer well-versed in drama and literary criticism, as well as Romantic-era market practices, Joanna Baillie anticipates 
feminist uses of ekphrasis in a way which is conscious of the roles played by the newly established institutions of art 
and the cultural mobility of art objects in shaping the processes by which art is evaluated. Her feminist reworking of 
the ekphrastic tradition utilizes and diverges from some of its masculine tropes and conventions, and at the same time, 
is critical of strict aesthetic conceptualizations of art which amid to estimate its value by subjecting it to strict notions 
of “measurability” and “excess”. “Lines to a Teapot” demonstrates how the life of the teapots is immeasurable, and is 
therefore underestimated by art connoisseurs. Their forensic, analytical, and cold-eyed evaluative practices fail to take 
into account its rich history which is reflective of what Greenblat has called “micro histories of ‘displaced’ things” that 
“represent cultural connections between unexpected times and places”. So this poem does not only comment on the 
driving forces of aesthetic judgment and cultural mobility on curated art, but it also demonstrates how domestic objects 
like the teapot are shaped and defined by them. 
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الرابع ق.م من شمال  األلف  بنهاية  آدمية حجرية مؤرخة  هيئات  ثالثة  مالمح 
السعودية

أ د/ أحمد محمد سعيد   
أثرية فنية  رؤية 

التاريخ قسم 

ملخص
في  م  ق  الثالث  األلف  بداية  و  الرابع  األلف  النهاية  من  المؤرخة  ادمية  هيئات  ثالث  عدد  البحث  يتناول 
بحائل  المعقر  نقرة  الكهف  قرية  من  منهما  اثنين  السعودية  العربية  المملكة  غرب  شمال  حائلفي  منطقة 
اخرى   بتماثيل  المقارنة  مع  الفنية  الرؤية  و  التاريخية  الناحية  من  دراستها  تم  قد  و  تيماء  من  الثالثة  و 
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Clustering AACSB Doctoral Programs in Accounting to Enhance 
Selection Productivity: Precursor to Recommendation System 

Development
Abdullah Alawadhi1, Paul Byrnes2 
College of Business Administraton

College of Business Northern Michigan University 

The Impact of the 2008 Financial Crisis on the Persistence of the 
Accrual Anomaly

Abdullah Alawadhi1, Mohammed Alkhamees2

College of Business Administration

Abstract
Selecting prospective programs in higher education can be a problematic and time-consuming task 
for applicants. Furthermore, one of the most daunting challenges relates to finding a specific subset of 
programs for which someone is likely an optimal fit. In this paper, clustering techniques are employed in 
analyzing a specifically created data set of AACSB-accredited doctoral programs in Accounting so as to 
compartmentalize them by program type. In achieving this, one is then better positioned to identify which 
type best matches his/her relevant characteristics and background, thereby obtaining immediate access 
to the most appropriate subset of schools to initially consider for application purposes. In summary, 
the clustering approach provides meaningful differentiation between the various program types, offers 
a means for improving productivity relative to the university application process, and demonstrates 
promise as an initial foundation for eventual construction of a program recommendation system for use 
in ostensibly any higher education program application initiative

Abstract
Sloan (1996) has documented the accrual anomaly-the negative association between accounting accruals 
and future stock returns- and many studies have tried to discover the reasons behind this market 
inefficiency represented by the accrual anomaly. Furthermore, the financial crisis of 2007-2008 had a 
dramatic impact on firms’ strategies as well as investor activities. Therefore, this paper aims to investigate 
whether the accrual anomaly was affected by the 2007-2008 financial crisis, and if firm strategies and 
investor activities were changed. Initial results suggest that the accrual anomaly remains the same with 
a slight (insignificant) increase after the financial crisis indicating that it is not highly affected by such 
market anomaly. Nevertheless, overall findings suggest that the accrual anomaly will sustain for a long 
time despite market anomalies
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Exploratory Scenario Analysis of the VAT effect on the Financial 
Performance of Supply Chain Companies listed in Kuwait 

Financial Market
Dr. Wael Alrashed, Professor, Kuwait University Dr. Ahmad Khalidi, 

Dr. Mohamad Atyeh (Assistant Professor- Australian College of 
Kuwait)

Determinants of Capital Adequacy Ratio: An Empirical Study on 
Kuwaiti Banks

Aly M. Hewaidy & Husain Y. Alyousef
Accounting Department

College of Business Administration

Abstract
The Gulf Corporation Council (GCC) member states have recently confirmed the introduction 
of the Value added tax (VAT) formally in the first quarter of 2018 across the six GCC member 
states. Therefore, the economies and markets of these countries are estimated to be directly 
influenced by this new tax. This research paper aims at investigating the impact of the Value 
added tax (VAT) on the Kuwaiti listed companies’ financial performance. The study will be 
conducted on the companies that are considered parts of the Kuwait supply chain sectors 
and they are represented in six sectors. Data analysis revealed significant differences in 
supply chain company’s financial performance in all of the four projected scenarios ranging 
from optimistic to pessimistic. The research concludes with recommendations for related 
companies and decision makers.

Abstract
The purpose of this study is to investigate the role of banks’ shareholders in financing total 
assets, captured by Capital Adequacy Ratio (CAR). Using a sample of listed Kuwaiti banks 
for a period of eight years from 2009 to 2016, we investigate the impact of bank characteristics 
and macroeconomic condition on CAR. The results indicate that bank characteristics have 
more impact on CAR than macroeconomic condition. Specifically, we find that bank size, 
asset quality, management quality and bank liquidity have a significant impact on CAR. Other 
bank characteristics including type of bank (i.e. Islamic or conventional), bank profitability 
and net interest margin are not significantly related to CAR. Our evidence suggests that CAR 
tend to be more affected by how efficient bank resources are utilized than by any other bank 
characteristics or macroeconomic variables.
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Impact of Political Instability on FDI Movements across Arab 
Spring Countries

Nayef Al-Shammari, Associate Professor, Economics Department, 
College of Business Administration, Mariam Behbehani Economic 
Researcher, Techno-Economics Department, Kuwait Institute for 

Scientific Research

Economic Determinants of Industrial Sector in Kuwait
Hanouf Al- Dhafeeri, Master’s Student in Applied International and 

Financial Economics 
Supervised By: Dr. Nayef Al-Shammari

Economics Department
College of Business Administration

Abstract
This study empirically tests the impact of these political disturbances on foreign direct 
investment over time across Arab Spring countries. The yearly data set covers five countries 
in the MENA region that were under the threat of recent Arab Spring uprising during the 
period (1980–2014). The study uses pooled OLS, fixed effect, and random effect approaches. 
Results show that the economic, social, and political factors are all crucial contributors to FDI 
movements and volumes in Arab Spring countries. Interestingly, the Arab Spring era plays a 
very important role in the deterioration of FDI in these countries.

Abstract
This study investigates the factors affecting the value added of the industrial sector in Kuwait, 
taking into account the sub-sectors. The study covers the period from 2000 to 2015 and uses 
the OLS regression to determine the factors that may affect the value added of the industrial 
sector in Kuwait. The dependent variable in this study is the value added with relation to six 
independent variables, which are labor productivity, capital productivity, total population, 
inflation rate, oil prices and trade openness. Findings show that the main factors that affect 
the value added are the labor productivity and total population.
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The Migrant Effect on Trade Across MENA Countries
Rana Al Jallal, Master’s student in Economics 

Supervised by, Dr. Nayef Al-Shammari
Economics Department 

College of Business Adminstrations 

Examination of Kuwait’s Generational Economics: An Opportunity 
for Greater Efficiency and a Fulfilling Experience in Private Business

Hassan Al Sayegh, Master’s student in special topics in Kuwait’s Economy
Co-Supervised by, Dr. Nayef Al-Shammari

Economics Department 
College of Business Administration

Abstract
The research aims to clarify the impact of migrant flows on a host country’s trade direction in 
the MENA region. The effect is estimated using “Total Trade”, “Exports” and “Imports” trade 
directions according to the gravity model approach. The gravity model used in this thesis is 
estimated using the Poisson Pseudo Maximum Likelihood estimator followed by Silva and 
Tenreyro (2006). Findings indicated that “Migrant Levels”, “GDP for the home country”, 
“GDP of the partnering country” and “Border” positively affect trade, while “Exchange Rate”, 
“Distance”, and “Language” have a negative effect on trade. Specifically, that higher migrant 
levels across MENA countries lead to higher trade relations (represented by trade levels) 
between MENA countries and migrant countries. Policy recommendations are to introduce 
permanent citizenship for migrants that invest capital, set an annual quota based on market 
needs, and set a standard to accept highly skilled workers.

Abstract
This study applies a basic generational economic model to Kuwait’s economy to assess the most likely path 
of the government’s wealth given its obligations. It also looks at the generational equality for Kuwaitis 
born in different eras, for both males and females. The model used is based on Auerbach, Gokhale and 
Kotlikoff (1991). This study will conduct a generational economic analysis of Kuwait, based on social 
security contributions and remittances, K-12 education expenditure, as well as the government’s expenditure 
and wealth. Projections of the government’s fiscal stance based on different population scenarios will be 
presented, as well as the average per person per gender generational account will be detailed. This initial 
analysis finds that this tool is powerful in laying the ground work for measuring the generational equality 
for Kuwait’s citizens, alive or yet to be born. It also allows the government to enact more just policies, where 
the fiscal burden is not imposed on a certain generation born at an inconvenient time. The results show that 
the main factor influencing the future equality is the rate of population growth, if all else stays the same. It 
also shows that additional sources of income for the government will be necessary at some point in the near 
future to fund all their promised programs. The more delayed such decisions are, the greater the burden will 
be on the recently born or yet to be born.
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Credibility of Growth and Development Measures in Rentier 
Economies: The Case of GCC

Dr. Abbas AlMejren
Economics Department 

College of Business Adminstrations

The Inflationary Effects of the Exchange Rate Regimes:
the Case of Kuwait

Sara Al Fouzan, Dr. Abbas AlMejren
Economics Department 

College of Business Adminstrations

Abstract
The paper explores the various imbalances resulting from the GCC economies over-reliance 
on oil & gas and hence disputes the validity of widely used conventional measures of growth 
and developments for these economies. The paper argues that constraints facing the GCC 
countries necessitate the use of some distinctive non-conventional indicators that can assess 
their performance towards economic and social development. Thus, it suggests a substitute 
sets of measures that are specifically useful in the case of GCC economies.

Abstract
The paper looks into the impact of two different exchange rate regimes that have been adopted 
by the Kuwaiti monetary authority on domestic inflation (represented by the consumer 
price index) between 2003 and 2014. Kuwait’s experience with the two regimes of exchange 
rate indicates prevailing  relationships among the exchange rate, interest rate, and the CPI/
inflation of the country 
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The Effect of Remittance of Spending Multiplier in Kuwait
Sayed Abbas A. Almusawi, Master’s student in Economics

Supervised by: Prof. Abbas Al-Mejren 
Economics Department  

College of Business Administration

Potential Acquisition of AUB by KFH
Alyah Al Khuzam, Nora Al Ghanim

Business Adminstration 
College of Graduate Studies

Abstract
In 2014, migrant workers in Kuwait have remitted about US$18 billion, making Kuwait the 
seventh largest remitting country in the world. Such remittance represented about 11% of the 
country’s GDP. As a leakage from the country’s income, remittance represent an important 
lost oppotunity for the Kuwaiti economy. The present paper attempts to measure the effect of 
remittance on Kuwaiti spending multiplier. The paper finds that remittances outflows from 
Kuwait reduce such multiplier by 23%

Abstract
At a leading position in its industry, KFH holds as the top Islamic Bank in the Middle East. 
To furthermore grow, an expected acquisition will take place. Ahli United Bank is under the 
spotlight to target synergy.
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The Valuation of AUB Kuwait
Mohammad Al-Dousari, Mohammad Asiry 

Finance and Financial Institutions Department  
College of Business Administration

Effect of Market & Corporate Reforms on Firm Performance: 
Evidence from Kuwait

Amani Bouresli & Talla Aldeehani
Finance and Financial Institutions Department

College of Business Adminstrtion

Abstract
The unconfirmed announcement of the merger/acquisition of Ahli United Bank Kuwait by 
Kuwait Finance House created a stir in Kuwait’s financial sector. This study evaluates the 
financial aspect of the Merger/Acquisition of the Ahli United Bank by Kuwait Finance House. 
The data used will be from the banks official financial documents and equity information 
from the Kuwait Boursa website. The evaluation has revealed the Market Value/Price and the
possible method of merger/acquisition.

Abstract
Following the global financial downturn in 2008, like many countries, Kuwait has introduced 
economic and corporate reforms to assure fair markets and mitigate the risk of management 
misconduct. In this paper, we investigate the effect of these laws on firm performance. We 
found some evidence of significant change in performance.
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Valuation of the Ahli United Bank (K.S.C.P)
Shaymaa Kourah and Sarah Al-Mujarrab

Finance and Financial Institutions Department
College of Business Adminstrtion

Valuation of the Ahli United Bank (B.U.C)
Shaymaa Kourah and Sarah Al-Mujarrab

Finance and Financial Institutions Department
College of Business Adminstrtion

Abstract
The study evaluated the Kuwaiti AUB’s outstanding share, and the results show that it is 
undervalued. The Kuwaiti AUB gives its acquirer a merger premium of 353 KD (millions) and 
a bargaining range of 209 Kuwaiti Fils.

Abstract
The study evaluated the Bahraini AUB’s outstanding share, and the results show that it is 
undervalued. The Bahraini AUB gives its acquirer a merger premium of 1,493 KD (millions) 
and a bargaining range of 199 Kuwaiti Fils.
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Al-Ahli United Bank Valuation
Sara Al Fuzia, Fatima Al Qallaf 

Finance and Financial Institutions Department
College of Graduates Studies

Abstract
This study aims to calculate the valuation of Kuwait’s Alahli United Bank that is assumed 
to be acquired by Kuwait Finance House. From a theoretical and practical perspective, the 
authors reflect on the merger and acquisition in the banking industry as a mean to maximize 
shareholder value. Theory is expressed in highlighting the banking industry’s unique 
characteristics that sets it apart from others, which should be taken into consideration during 
bank valuation procedures. To put theory into practice, an application for the method of the 
twostage dividend discount model is used for the valuation of the stock of the target bank. 
The study infers that the valuation of Alahli United Bank is 0.539 KWD, which is significantly 
higher than its current market value of 0.336 KWD. This makes the bargaining range from the 
bidding firm and the target firm between 0.539 KWD and 0.336 KWD.

الكويتي األسهم  سوق  على  الخليجية  األزمة  تأثير 
مساعد( )مدرس  المحميد  محمد  هاشم   

المالية المنشئات  و  التمويل  قسم   
اإلدارية العلوم  كلية   

ملخص
ليس  المتداولة  األسهم  وقيمة  التداوالت  حجم  على  واضح  تأثير  السياسية  لألزمات 
مع وطيدة  عالقات  تجمعها  التي  الدول  في  أيضًا  ولكن  المتأزمة  الدول  في  فقط 
في  بدأت  التي  الخليجية  األزمة  تأثير  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  لذا  المتأزمة.  الدولة  هذه 
على قطر  و  اإلمارات،البحرين)  السعودية،  العربية  (المملكة  بين   2017 سنة  من  شهرمايو 
لسوق  السعري  للمؤشر  التاريخية  البيانات  دراسة  خالل  من  وذلك  الكويتي  األسهم  سوق 
و المتداولة  األسهم  قيمة  في  والتغيير  التداوالت  حجم  في  التغيير  لمعرفة  الكويتي  األسهم 
مقارنتها باألشهر الثالث السابقة لألزمة ومقارنة أخرى بين شهر يونيو لسنة 2017 مع نفس الشهر لسنة 2016 .  
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Bubbles in the UAE residential market: Should we keep calm?
Fahad Almudhaf 

Finance and Financial Institutions Department
College of Graduates Studies

Abstract
Is the United Arab Emirates (UAE) residential market overpriced? We detect and assess 
explosive behavior in the price-rent ratio to investigate bubbles in the residential market. We 
find evidence of at least two speculative bubbles using sequential right-tailed unit root tests 
of Phillips, Shi, and Yu (PSY) (2015).

العمالء ورضا  الكويتية  البنوك  في  المصرفية  الخدمات  جودة  قياس 
الربحية على  وأثرها 

الكليب ياسر  د.  دانة عبدالسالم و   
المالية المنشئات  و  التمويل  قسم   

اإلدارية العلوم  كلية   

ملخص
الكويتية  البنوك  في  المصرفية  الخدمات  جودة  قياس  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
البنوك في  الخدمات  جودة  أن  النتائج  وكانت  العمالء.  ورضا  والتقليدية  اإلسالمية 
بأهمية  األمان  هو  األول  المعيار  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  جيدة.  الكويتية 
منهم كل  االعتمادية،  االستجابة،  الملموسية،  التعاطف،  معيار  ثم  مرتفعه،  نسبية 
نسبية  أهمية  ذو  اإلسالمية  للبنوك  االلتزام  ومعيار  مرتفعه،  نسبية  بأهمية 
والربحية.   الجودة  معايير  بين  إحصائية  داللة  ذو  إيجابية  عالقة  ووجود  متوسطه، 
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الصغيرة المشاريع  تمويل  في  المالية  المؤسسات  دور 
الكليب ياسر  د  الغانم و   عهد 

المالية المنشئات  و  التمويل  قسم   
اإلدارية العلوم  كلية   

ملخص
كأداة  و  الصغيرة.  المشروعات  تمويل  في  المالية  المؤسسات  دور  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
استبيان  عمل  تم  خاص  بشكل  االسالمية  المالية  المؤسسات  و  عام  بشكل  المالية  المؤسسات  لقياس 
النتائج  فأظهرت  الناتج.  إلى  للتوصل  الالزمة  البيانات  لجمع  الصغيرة  المشاريع  ألصحاب  موجه 

من  أكثر  اإلسالمي  التمويل  فاعلية  أن  و  الصغيرة  المشاريع  تمويل  في  المالية  المؤسسات  دور  ضعف 
التقليدي.  التمويل 

Pricing Efficiency of Bitcoin Trusts
Fahad Almudhaf 

Finance and Financial Institutions Department
College of Business Adminstrtion

Abstract
This article examines the pricing efficiency of Bitcoin Investment Trust. We investigate the 
deviation between prices and net asset values and find that there is a significant and persistent 
premium with an average of 44%. Such evidence points to pricing inefficiency of the currently 
available trust and encourages practitioners to introduce better instruments such as Exchange 
Traded Funds as alternatives to investors interested in having exposure to bitcoins and the 
crypto-currencies market.
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Performance Difference between Islamic and Conventional 
Banking 

Turki Al Shammari
Finance and Financial Institutions Department  

College of Business Administration

Valuation for Merger and Acquisition between Kuwait Finance 
House (K.S.C.) & Ahli United Bank (K.S.C.P)

Dana Al Ateeqi & Ghalia Tifouni 
Finance and Financial Institutions Department  

College of Business Administration

Abstract
This paper strives to recognize the possible performance differences between the two 
popular banking forms in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Applying different 
methodologies on a data that spans the period 2003 - 2015, this study documents significant 
differences with respect to the period, countries, the performance measures. Specifically, 
conventional banks in GCC countries outperform their Islamic counterparts in profitability. 
In addition, GCC conventional and Islamic banks were isolated from the 2008 subprime 
crises even though their profitability seems to be decayed, differently, over the period of the 
economic downturn

Abstract
This report aims to evaluate a prospective business merger between Kuwait Finance House 
(K.S.C.)-acquirer- and Ahli United Bank (K.S.C.P)-Target-. The valuation model used is the 
Dividend Discount Model. The results of our valuation model shows that the intrinsic value 
of AUB is at 0.567 fils per stock by taking the average of the three prices in the scenario 
analysis.
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Orchestrating Service Brand Touchpoints: The Effects Of
Staged Customer Experience On Relational Outcomes

Abdullah J. Sultan
Management & Marketing Department

College of Business Adminstrtion

Organizational Learning: Evidence from Knowledge Management
Majdi Anwar Quttainah

Management & Marketing Department
College of Business Adminstrtion

Abstract
The importance of developing and maintaining memorable customer experiences is well 
accepted in the field of marketing with the rise of relationship marketing literature (Morgan 
and Hunt 1994). The key challenge for researchers and practitioners is to identify touchpoints 
that impact customer experiences and make customers exchange positive information about 
their experiences. In three studies, the research provides empirical evidence to distinguish 
four different customer experience stages, construct a customer staged experience index, 
and support the assertion that customer satisfaction with the customer staged experience 
strengthens relationship quality and as relationship quality becomes stronger, customers 
will more likely engage in word-ofmouth referrals. Moreover, customer staged experience 
influences word-of-mouth referrals directly and indirectly through relationship quality.

Abstract
Despite the importance of knowledge management and organizational learning, some important 
questions remain unanswered. This study attempts to find the link between organizing and 
learning. Specifically, it aims to focus on understanding the links between practices of knowing 
and practices of “coordinating” in project teams. Collective coordination is created to deal with 
the effect of knowing and how the coordinated solutions arising from this coordination practice 
influence the next knowing practices. Using the Actor Network Theory (ANT) in three project 
teams to explore the relation between learning activities and “networking” activities deploy 
a longitudinal and qualitative study. Findings indicate that coordination as a dynamic, socio-
material, heterogeneous “constellation” characterized by ongoing learning, transformations, and 
reconfigurations during “controversies.” In addition, “constellation” of coordination mechanisms 
affects the capacity of actors to create and share knowledge.
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Dynamic Organizational Capabilities: The Joint Effect of
Agility , Resilience and Empowerment

Prof. Mahmoud A. Elgamal
Management & Marketing Department

College of Business Adminstrtion 

Evil Nudging and Social Media : Context of Stem Cell Awareness
Abrar Al-Hasan

Quantitative Methods and Information Systems Department
College of Business Administration

Abstract
The aim of dynamic organizational capabilities, DOCs is to understand how organizations can sustain 
competitive advantage by responding and creating favorable environmental change (Teece, 2007). The 
domain of DOCs is broad and complex. It spans strategic issues, organization design, organization vision 
and interactions and environmental change. The work in the area of DOCs remains mostly conceptual 
and focusing on the foundational level of issues there is very limited emoirical work reported in the 
literature (Stefano et. al. 2009). There are different versions of the ODCs (Teece, 2007). Sune and his 
associates introduced a set of ODCs include adding, transferring, integrating and shedding, and two 
higher-order capabilities goal development and chage orchestration (Sune, at. AL. 2015). The current 
study advances a specific set of ODCs, that includes Agility, Resilience and empowerment. Reviews of 
the literature indicate that the above named variables are very dominant in the main research streams 
(Varvalho et. al, 2011; helft & peteraf, 2009: Alhadid,2016) In addition the current study goes beyong teh 
conceptualization of ODCs to provide an empirical test of it. The following are brief definitions of study 
variables. 

Abstract
The context in which patients consume health information has changed dramatically with diffusion of 
the internet, and changes in media health coverage. People are now referring to the internet and social 
media for health related information. However, the internet and social media are claimed to be a platform 
for evil nudging - spreading bad information with intention. This study examines how social effects evil 
nudging. Stem cell and umbilical cord blood practice has experienced a lot of evil nudging in the past 
few years. Therefore, we examine and compare the impact of social media and the internet evil nudging 
on stem cell and umbilical cord blood knowledge in the Kuwaiti population. The results of this study has 
implications for healthcare practice knowledge spreading in populations using social media. The study 
also extends evil nudging literature and concept to the field of information Systems and social media 
literature. 
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Towards a Standardized Arabic-CSUQAbdullah J. Sultan
Abeer A. Al-Hassan*, Bareeq AlGhannam**, Mohammad Bin Naser***, Haneen 

AlAbdulrazaq**
 * Quantitative Methods and Information Systems Department, CBA, KU 
** Computer Science and Information Systems Department, CBS, PAAET

 *** English Language and Literature, COA, KU

Do MIS Students Intent to Stay Working in their Job?
Kamel Roulnah & Abeer A. AlHassan

Quantitative Methods and Information Systems Department
College of Business Adminstrtion

Abstract
This research intends to standardize the Computer System Usability Questionnaire (CSUQ) so 
it can be used as a standard usability measure for native Arabic-language speakers. A multi-
step process will be used to ensure proper translation followed by psychometric evaluation 
to investigate the level of validity, reliability and sensitivity when compared to the original 
CSUQ in English. The final result of the Arabic-Computer System Usability Questionnaire 
(A-CSUQ) is then applied on students using Kuwait University Portal to measure the usability 
of the system.

Abstract
While many studies focused on what is MIS major, how it attracts potential students, and 
describe needed skills, continuous intention of fresh MIS graduates to stay working in the 
field especially in developing countries, has not yet been studied empirically. In addition, 
there seems to be minimal efforts that investigated issue from the Arab region. This study is 
the first that develops a continuous model and that is built upon the expectation confirmation 
model and subsequent efforts of Lowry et al. (2015). This model links three external variables 
(among them two new ones “skill-job fit”, Wasta, and computer self-efficacy). This model 
was validated using a sample of 105 graduates in Kuwait. Results reveal that the new cultural 
variable Wasta has impact on continuous intention through the mediation of satisfaction, 
while skill job and computer self-efficacy affect continuous intention through the mediation 
of expectation and confirmation, and the skill-job fit exert the strongest impact on intention. 
This research is expected to advance both theory and practice about MIS programs in Kuwait



2018 7 مارس  العلمي -  الملصق  يوم 

ألبــحــاث ا قــطــاع  2223

Checklist for Business School Websites mapping with Institutional 
Accreditation

Abeer A. Al-Hassan*, Bareeq AlGhannam**, Sara Ghasem Pouri* 
*Kuwait University – **PAAET

Understanding Instagram Usage by Home Businesses in Kuwait
Rouibah K., Qirimi N., and Tarhini A.

QMIS, UAE University, Sultan Quboos University 
College of Business Administration

Abstract
The aim of this pilot study is to present a checklist based on a detailed review of Institutional Accreditation 
Bodies’ Standards in hope to shed light on the material that should be included in business school 
websites. The Paper followed a systematic approach in reviewing each standard and extracting a list 
of required documented material that will benefit the stakeholders (internal as well as external). The 
research follows a multi-level approach that would result in the draft of the checklist. This approach 
includes (1) conducting a literature review (2) a review of the standards of accreditation (3) evaluating 
current material on business school websites (4) interviewing experts and users of the Information 
System (website). The Pilot is using the Association to Advance Collegiate Schools of Business’ (AACSB) 
15 standards for review. The sample size for evaluating the current material on the website is limited 
to the AACSB accredited schools in the Gulf Cooperation Council (GCC). The experts and users will be 
members of an accredited business school in GCC as well as the staff and Members of AACSB Review 
Teams. The preliminary findings showed that many schools rely on their Mother University in most of its 
data neglecting to emphasize the identity of their business school. Another finding was that even though 
not all schools checked all the elements, most elements were checked by one school or another.

Abstract
While Online Social Networks (OSNs) tools are being used on a large scale for socialization, their 
use for business ecommerce is limited and unclear. This research investigates Instagram adoption 
for Business (IB) by twenty-seven entrepreneurs in Kuwait. The selected case studies were already 
adopters of IB and reported different challenges facing their success. This approach in selecting 
adopters of IB is espoused hoping to warrant sufficient and meaningful insights. Guided by the 
technological innovation theories, the research findings were identified and aggregated under the 
corresponding context. It was found that the success of IB was dependent on overcoming different 
technological, organizational and environmental (TOE) challenges. Implications arising from these 
factors pointed to different TOE challenges facing IB success in Kuwait. It is suggested that IB 
initiatives in Kuwait are still evolving and in need for support from both industry and government 
entities to push such initiatives forward. The research provides ample recommendations concerning 
theory and practice and portrays different future research areas.
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Adopting Identification Standards in the Medical
 Devices Supply Chain

Yousef Abdulsalam, PhD, College of Business Administration, Kuwait University
Dari Alhuwail, PhD, College of Computing Sciences and Engineering, Kuwait University

Eugene Schneller, PhD, W.P. Carey School of Business, Arizona State University

Beyond Fixed Effects: A Psychological Perspective on Servers’ 
Operational PErformance in Service Queuing Systems

Ahmad M. Ashkanani, Benjamin B. Dunford
QMIS, Krannert School of Management, Purdue University 

College of Business Adminstrtion

Abstract
Previous research in the service queuing literature has treated servers’ psychological factors as 
fixed effects, which limits our understanding of the behavioral drivers of service effectiveness. This 
paper presents a model of service worker productivity that examines the joint effects of system-
level workload andindividual-level motivation on productivity. Using multilevel models, we 
tested our hypotheses in a call center setting with a pooled queue structure and limited financial 
incentives. We found that workload and intrinsic motivation jointly influenced servers’ productivit. 
In particular, intrinsically motivated servers were more productive and less prone to workload 
effects. In contrast, the productivity of less intrinsically motivated servers was lower and exhibited 
a U-Shaped response to workload levels. Furthermore, we found that the intrinsic motivation effect 
on servers’ productivity was more favorable than tha extrinsic motivation effect in this setting. 
These finding have important implications for staffing, scheduling, and work design decisions in 
service organizations. 

Abstract
In September of 2013, the U.S. Food and Drug (FDA) mandated that medical device manufacturers 
print Unique Device Identification (UDI) on every medical product they sell in the United States. 
UDI must be presented as a labels, both human– and machine-readable, on every medical device 
package distributed (either barcode, RFID, QR code, etc.) [1].
Potentially, UDI adds clinical safety, accuracy, and effectiveness to patient care, as well as 
transparency and efficiency to the medical device supply chain [2,3]. However, adoption among 
medical device manufacturers has been slow and UDI has yet to fulfill its promise of providing 
significant value to the medical device supply chain [4].
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Application of ANP and AHP to Evaluate Logistical
Drivers of the Supply Chain

Reza Khorramshahgol, Raed Al-Hussain
Quantitative Methods and Information Systems Department

College of Business Administration

Analyzing Some Correlates of Facebook Commerce Beliefs and 
Intentions

Adel M. Aladwani 
Quantitative Methods and Information Systems Department

College of Business Administration

Abstract
Many companies today consider effective management of their supply chain as the core of their 
business strategy to gain competitive advantage. Proper design of the supply chain requires 
a trade-off between two important conflicting objectives of any firm—i.e., responsiveness 
and cost/efficiency. To this end, a thorough evaluation and proper utilization of the firm’s 
logistical drivers (facilities, inventory, and transportation) is of utmost importance and the 
performance of the supply chain is highly dependent on them. This paper suggests using 
Analytic Network Process (ANP) and Analytic Hierarchy Process (AHP) to assist a firm in 
choosing the right balance and trade-off among the logistical drivers of the supply chain.

Abstract
This poster describes an early model connecting four social determinants with Facebook 
Commerce (F-Commerce) beliefs and intentions in Arab countries. Overall, the results are 
promising and support the proposed “social commerce” model.
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Talent Management and Competitive Strategies in Kuwait Public 
Administration Agencies

Mohammad Q.Ahmad AL-Qarioti
Public Administration Department
College of Business Adminstrtion

Abstract
This study investigated strategies talent management (TM) strategies and competitive 
advantages in Kuwaiti public administration agencies. The research was based on a random 
stratified sample of (328) of human resources directors and their counterparts in government 
agencies. In analyzing data, many statistical methods were used to answer and test study 
questions and hypotheses, including frequencies, percentages, standard deviations, 
correlations, simple linear regression, and One Way ANOVA,. Study results showed that 
adoption of TM strategies and achievement of competitive advantages were around (3.00) on 
a five point scale. 

منظور  من  االستراتيجّية  لإلدارة  الكويت  في  العامة  اإلدارة  أجهزة  تطبيق  مستوى 
فيها ظَّ مو

القريوتي أحمد  قاسم  أ.د. محمد   
العامة اإلدارة  قسم 

اإلدارية العلوم  كلية   

ملخص
اإلدارة  لمفهوم  الكويت  العامة في دولة  اإلدارة  أجهزة  تبّني  ف على مدى  التعرًّ إلى  الدراسة  هدفت هذه 

طبقية  عشوائية  عّينة  على  الدراسة  تطبيق  تمًّ  تطبيقها.  تعيق  التي  والمعّوقات  فيها،  موظَّ منظور  من  االستراتيجّية 
الحكومية من وزارات، وهيئات ومؤسسات وشركات عامة. الجهات  ) موّظفا في مختلف   381  ) مكونة من 

أقّلية  بينما  الحكومّية  الجهات  في  معتمدة  استراتيجيًّات  بوجود  علم  على  فين  الموظَّ غالبية  أنًّ  الدراسة  نتائج  بّينت 
من  أولى  بالمرتبة  تحظى  االستراتيجّية  مرحلة صياغة  وأنًّ  االستراتيجّيات،  هذه  مثل  بوجود  يعرفون  ال  منهم 

الموظفين تأهيل  تدّني  وأنًّ  االستراتيجيات،  تلك  وتقييم  تنفيذ  بعمليات  مقارنة  بها  الحكومية  الجهات  اهتمام  حيث 
معنوية  داللة  ذا  تباينًا  الدراسة  وجدت  كذلك  االستراتيجّية.  اإلدارة  لتطبيق  الرئيس  العائق  يعتبر  القرار  صانعي 

ذي  تباين  أيًّ  وجود  وعدم  الديمغرافية،  للمتغّيرات  وفقا  االستراتيجية  باإلدارة  االهتمام  لمدى  الموظفين  تقييم  في 
المتغيرات. تلك  من  ألًي  يعزى  االستراتيجّية  اإلدارة  تطبيق  معّوقات  حول  معنوية  داللة 
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The Impact of Information Behaviour Dimensions on Decision-
Making Stages in Kuwait 

Helaiel ALmutairi & Hani Alsarraf 
Public Administration Department
College of Business Administration

The Miles & Snow Typology Groups: A Comparison Of Services 
And Manufacturing Samples

Richard A. Heiens, Majdi Anwar Quttainah, and Larry P. Pleshko
Management & Marketing Department

College of Business Administration

Abstract
There is a plenty of research that has been carried out reflecting the contextual factors and their 
impacts on decision-making. However, our knowledge is still inadequate in understanding 
the full picture of the factors impacting decision-making. The better we understand and 
pinpoint factors impacting these decisions, the better we enhance our abilities to make good 
decisions. In the era of information revaluation, there is a need to understand the impact 
of information behaviour on decision-making. This study investigates whether manager’s 
information behaviour have an influence on the decision-making processes?

Abstract
The study represents an investigation of the Miles and Snow (1978) strategic profiles in samples 
drawn from two distinct industry sectors, financial services firms and product manufacturing 
firms. In particular, the authors investigate how the Miles and Snow (M&S) strategy groups 
differ in organizational structure, marketing orientation, and performance. Findings indicate 
that Prospectors and Analyzers are more market oriented overall as well as more competitor 
oriented than their Defender and Reactor counterparts. In addition, financial services Reactor 
firms exhibited the lowest market share and profit performance. The findings also show that 
Analyzers from the product manufacturing sample performed at the highest level in terms 
of both market share and profits. Except for the product manufacturing Analyzers, the profit 
performance of services Prospectors was also superior to the other M&S types.
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Educators’ Perceptions Towards the Law on Combating 
Information Technology Crimes in the State of Kuwait

Dr. Ammar H. Safar
Curriculum and Teaching Methods Department

College of Education

Abstract
The findings of this study revealed a significally high-rate participants’ agreement level with 
regards to the importance and necessity of issuing the Law No. (63) of 2015 on Combating 
Information Technology Crimes on the one hand, as well as the importance and necessity 
of the awareness and literacy about such Law for all community members in the State of 
Kuwait on the other hand. The results indicated that the mean for the overall disagreement 
ratio did not exceed 5.0% in the majority of the questions or statements or items associated 
with the principal topics of this research study; specially, topic no. (2) entitled “Agreement/
Acceptance” (in which the disagreement ratio was almost 4.3%), and topic no. (3) entitled 
“Literacy” (wherein the disagreement rate reached about 3.3%).

الكويت  بجامعة  التربية  كلية  طلبة  أداء  مستوى  على  اإللكترونية  االختبارات  استخدام  أثر 
االختبارات هذه  تجاه  وآرائهم 

التدريس وطرق  المناهج  مسار  الموحدة  التربية  في  السعيدي،  دبي  نوف  الماجستير،  طالبة 
الظفيري منشر  فايز  أ.د.  المشرف 

العويدي د. حامد  المشارك:  المشرف   
التربية كلية 

ملخص
بجامعة  التربية  كلية  طلبة  أداء  مستوى  على  اإللكترونية  االختبارات  استخدام  أثر  عن  الكشف  إلى  الحالية  الدراسة  تسعى 

مقرر  في  المسجلين  الطلبة  من  قصدية  عينة  اختيار  تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  االختبارات.  هذه  تجاه  وآرائهم  الكويت 
. حيث   2015/2016 الدراسي  العام  من  الصيفي  الفصل  الكويت خالل  في جامعة  التربية  كلية  في  التربية  في  الحاسوب 

هناك  يكون  بحيث  بشكل عشوائي،   (  2  ×  2  ) تجريبيتين وضابطتين  إلى مجموعتين  وتوزيعهن  أربع شعب  اختيار  تم 
اإللكترونية،  االختبارات  أسلوب  التجريبية  المجموعة  استخدمت  المجموعتين.  كال  في  إناث  ومجموعتين  ذكور  مجموعتين 

) مقننة  غير  مقابالت  الباحثة  أجرت  كما  الورقية)،  (االختبارات  التقليدي  األسلوب  الضابطة  المجموعة  استخدمت  بينما 
بين  عكسية  ارتباطية  عالقة  وجود  النتائج:  أبرز  ومن  اإللكتروني.  لالختبار  تقدموا  الذين  الطلبة  من  عينة  مع  مفتوحة) 

الطلبة  من  األغلبية  أبدت  فقد  المقابلة  نتائج  أما  االختبار.  أداء  في  المستغرق  والزمن  اإللكتروني  االختبار  في  التحصيل 
اقتراح  تم  النتائج  ومن خالل  الدراسي.  تحصيلهم  على  إيجابي  بشكل  تؤثر  وأنها  اإللكترونية  االختبارات  استخدام  في  الرغبة 

الطلبة. أداء  مستوى  تحسين  سبيل  في  اإللكترونية  االختبارات  الستخدام  توصيات  عدة 
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Sadako and the Thousand Paper Cranes: The Di Dialogic Narrative 
in the Educational Act
Dr. Ali AshourAl-Jafar

Curriculum and Teaching Methods Department
College of Education

Abstract
This study used the story of Sadako and the thousand paper cranes by Eleanor Coerr (1977) 
to discover similarities between the events of August 1945 in Hiroshima and the events of 
August 1990 in Kuwait. The participants in a children’s literature class at Kuwait University 
folded paper cranes and wrote in their journals to answer the two research questions. Three 
techniques were used, with a special focus on the participants’ remarks and their impressions 
of those remarks in written form. The researcher counted nine values that the participants 
mentioned while they folded the paper crane and five values after they realized the crane’s 
meaning.(Wehmeyer,Lance, Li, Tse, Lian, 2009 & Bashinski,2002 ).  

للطلبة والرياضيات  العلوم  مادتي  تعليم  في  الفردي  التربوي  البرنامج  توظيف 
الكويت بدولة  االبتدائية  الدمج  مدارس  في  الخاصة  االحتيجات  ذوي 

الشمري د/ زيد 
العامة اإلدارة  قسم 

التربية كلية   

ملخص
االحتياجيت  ذوي  للطلبة  الصلة  ذات  الخدمات  و  التعليم  لتقديم  خصيصا  مصممة  تعليمية  وثيقة  هو  الفردي  التربوي  البرنامج 

المدارس  في  التخصصات  متعددة  فرق  فيل  من  إعدادها  تم  التي  التعليمية  االستراتيجيات  و  لألهداف  وقفا  الخاصة 
التربوي الفردي يعتبر نهج تربوي حديث في  البرنامج  (Garguiulo, 2010 & Murdick 2005; Gartin) و لكن، 

(Al-Shammari, 2015) الكويتي  التعليم  نظام 
 .(Wehmeyer,Lance, Li, Tse, الخاصة  االحتياجات  الطلبة ذوي  أهمية  إلى  التربوية  الدراسات  العديدمن  اشارت  كما 

Lian, 2009 & Bashinski,2002) و كذلك ;) Rivera & Smith 1997 ( حددت دراسة أخرى أهم ثالثة مركبات 
االحتياجات  ذوي  الطلبة  تعليم  في  الفردي  التربوي  للبرنامج  توظيف  عند  والتقييم،  والتنفيذ  التطوير  تضمنت  حيث  أساسية، 

الخاصة.
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درجة على  الخاصة  التربية  لمعلمات  العلمي  المؤهل  تخصص  تأثير 
ذوي الطلبة  تعليم  في  السلوكية  التدريس  استراتيجيات  توظيف 

كويتي منظور  من  االبتدائية:  الدمج  بمدارس  الخاصة  االحتياجات 
الشمري د/ زيد 

التدريس وطرق  المناهج  قسم 
التربية كلية 

ملخص
استخدام  أهمية  إلى  الدمج  بمدارس  الخاصة  االحتياجات  ذوي  الطلبة  تعليم  مجال  في  التربوية  الدراسات  من  العديد  أشارت 

المثال   ,Mitch( الدمج  مدارس  في  لتوظيفها  طريقة  عشرين  نحو  حددت  سبيل  وعلى  علميا،  المثبتة  التدريس  استراتيجيات 
d = ≤ تدريس تعتبر   2009 دراسة ) 2014 أن ستة استراتيجيات )Hattie, والتربية الخاصة. كما حددت دراسة أخرى ) 

ذات  فقط  تدريس سلوكية  استراتيجيات  ثالثة  هناك  أن  منها  نستنتج   ،)  0.4  ( وأعلى  متوسط  تأثير  وذات حجم  علميا  مثبتة 
وأعلى. المتوسط  من  تأثير  حجم 

الدراسي والتحصيل  االجتماعية  المهارات  على  التعاوني  التعلم  تأثير 
القحص – عبير عبداهلل فالح سارا سلطان 

التربية كلية 

ملخص
المهارات لديهم  لتنمو  بينهم  فيما  والتفاعل  والحوار،  معا،  العمل  التالميذ  من  يتطلب  تعليمي  نموذج  هو  التعاوني  التعلم 

وسيلة  يمثل  التعاونية  االعمال  يميز  الذي  االجتماعي  التفاعل  أن  كما   .)١٩٩٧ )كوجك،  اإليجابية  واالجتماعية  الشخصية 
مناقشات  في  بعضهم  مع  الدخول  على  قدرة  أكثر  التعاوني  العمل  أفراد  يصبح  كما  الشخصية،  المشكالت  بعض  على  لتغلب 

)Pticek,1996( بناء تفاعلي  وإقامة حوار 
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Abstract
The present study attempts to examine the effect of reciprocal teaching of reading strategies; 
which deal with cooperative learning and follow specific steps of reading to follow, on 
developing writing abilities of EFL fourth grade learners. In order to achieve this objective, the 
study was applied on a sample consists of two groups; a control group and an experimental 
group of grade four. The study was implemented within 12 sessions to practice the reciprocal 
strategies on an experimental group of 27 learners. A control group of 28 learners was taught 
according to the fourth grade curriculum methodology as presented in the Teacher’s Guide. 
Based on the results, this present study recommended Reciprocal Reading Comprehension 
Strategies as a possible effective method on teaching writing skills in the fourth grade.

دراسة   : ومستعصية  مزمنة  بأمراض  المصابين  االطفال  لتعليم  المستشفى  مدرسة 
المرضى وأهالي  المعلمين  آلراء  استطالعية 

أ.أماني صالح بورسلي  ٤ نبال خالد بورسلي،  ٣ د.  ٢ د. مها جاسم بورسلي،  ١ د. منى سليمان بورسلي، 
كلية االعالم،  - الكويت  ٣ جامعة  الصحة،  ٢ وزارة  التربية،  كلية  ـ  الكويت  ١جامعة 

التطبيقي للتعليم  العامة  الهيئة   ٤  

ملخص
و  التركيز  على  تؤثر  مستعصية  و  مزمنة  أمراض  من  يعانون  الطلبة  كون  تقبيدية  مدرسة  كأي  ليست  المستشفى  مدرسة 

داخل جدران  للبقاء  يحتاجون  و  الزمن  من  لفترة طويلة  الدراسة  مقاعد  انقطعوا عن  قد  منهم  كبير  أن عدد  كما  االستيعاب، 
لمستشفى ا
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ظلِّ  في  اأَلَزمات  إلدارة  االستراتيجّي  التكّيف  لبرامج  الكويت  جامعة  قياديِّي  توظيف  واقع 
البيئي الالتأكد 

التربوية اإلدارة  مسار  الموحدة  التربية  في  الماجستير  برنامج 
الحبيني سعد  فاطمة  الطالبة: 

العازمي سعد  مزنة  د.  المشرف: 
التربية كلية 

ملخص
الالتأكد  في ظلل  األزمات  اإلستراتجي إلدارة  التكيف  لبرامج  الكويت  جامعة  قيادتي  توظيف  واقع  تعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
مدرسًا   )٢٥٦( من  تكونت  عينة  على  التحليلي  الوصفي  المنهج  استخدام  تم  و  التدريس.  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  البيئي، 
التكيف  استبيانات: االستبانة األولى تخص  الدراسة، و هي عبارة عن ثالث  أداة  بناُء  تم  الدراسة  أهداف  لتحقيق  أستاذًا؛ و  و 

ابرز  من  و  البيئي.  الالتأكد  التي تخص  الثالثة  االستبانة  أما  و  األزمات.  إدارة  فتخص  الثانية،  االستبانة  أما  اإلستراتيجي، 
لبرامج  الكويت  جامعة  قياديي  توظيف  واقع  التدريس عن  هيئة  أعضاء  تصورات  أن  في  تمثلت  إليها  التوصل  تم  التي  النتائج 

ذات داللة  النتائج وجود فروق  أيضا من  تبين  كما  إجمااًل متوسطة؛  اليئي  الالتأكد  و  األزمات  إدارة  و  اإلسترتيجي  التكيف 
إلى  تعزي  االستراتيجي  التكيف  لبرامج  الكويت  جامعة  قيادي  توظيف  لواقع  التدريس  هيئة  أعضاء  لتصورات  إحصائية 

جامعة  لقدرة  التدريس  هيئة  أعضاء  لتصورات  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ثمة  كذالك  و  الكلية؛  ونوع  الخدمة  متغير سنوات 
لتصورات أعضاء  ذات داللة إحصائية  ثمة فروق  أن  الخدمة؛كما  متغير سنوات  إلي  تعزى  األزمات  إدارة  الكويت على 

بعدة  الدراسة  ما سلف؛ خرجت  في  و  الكلية.  ونوع  الخدمة  سنوات  متغير  إلى  تعزي  البيئي  الالتأكد  التدريس الستخدام  هيئة 
الدراسة.  بموضوع  للمهتمين  عونا  تكون  علها  توصيات 

الحكومي  الكويتي  العمل  في سوق  الكويت  جامعة  مخرجات  أداء  مستوى  واقع 
العمل نظر رؤساء  والخاص من وجهة 

الكندري يوسف  نبيلة  د. 
التربوي والتخطيط  اإلدارة  قسم 

التربية كلية 

ملخص
تم إجراء دراسة  الكويت. وقد  أداء مخرجات جامعة  العمل بمستوى  آراء رؤساء  التعرف على  إلى  الدراسة  تهدف هذه 

تكونت من  االستبانة على عينة  بندا، ووزعت    )25( تكونت من  استبانة،  إعداد  الدراسة من خالل  لتحقيق هدف  ميدانية 
ارتفاع مستوى  الدراسة عن  نتائج  أسفرت  وقد  والخاص.  الحكومي  القطاع  في  اإلشرافية  الوظائف  في  )368( رئيس عمل 

والعالقات  باألخالقيات  تمسكهم  حيث  من  الجامعة،  مخرجات  من  الموظفين  عمل  أداء  مستوى  العمل عن  رؤساء  رضا 
كما  التخصصي،  العمل  مجال  في  والتميز  العمل،  أسرار  على  والمحافظة  اآلخرين،  مع  واالتصال  التفاعل  وحسن  اإلنسانية، 

القطاع العمل في  أن رؤساء  النوع. كما  لمتغير  العمل وفقا  آراء رؤساء  بين  وجدت فروق ذات داللة إحصائية 
الجوانب. بعض  في  الحكومي  القطاع  في  العمل  من رؤساء  الوظيفة  في  المخرجات  تميز  ناحية  من  أكثر رضا  الخاص 
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أعضاء  نظر  وجهة  من  الرشيدة  األكاديمية  الحوكمة  لمبادئ  الجامعية  اإلدارة  تطبيق  واقع 
الكويت بجامعة  التربية  كلية  في  التدريس  هيئة 

التربوية التخطيط  و  اإلدارة  مسار  الموحدة  التربية  في  الماجستير  برنامج 
الحربي  سعاد  أ  المقدمة: 
العنزي أحمد  د.  المشرف: 

التربية كلية 

ملخص
نظر  وجهة  من  الرشيدة  األكاديمية  الحوكمة  لمبادئ  الجامعية  اإلدارة  تطبيق  واقع  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

لمتغيرات  وفقا  وجدت  إن  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  وتحديد  الكويت،  بجامعة  التربية  كلية  في  التدريس  هيئة  أعضاء 
موزعة  فقرة   )39( من  تكونت  استبانة  تطوير  تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  الخبرة(.  سنوات  العلمية،  الرتبة  )الجنس،  الدراسة 
من  التحقق  تم  وقد  والعدالة.  المساواة  األكاديمي،  الدعم  االتصال،  كفاءة  االستقاللية،  المساءلة،  الشفافية،  مجاالت:  ستة  على 
بجامعة  التربية  كلية  في  تدريس  هيئة  )50( عضو  من  تكونت  طبقية  عينة عشوائية  على  األداة  وطبقت  وثباتها.  األداة  صدق 
كانت  الرشيدة  األكاديمية  الحوكمة  لمبادئ  الجامعية  اإلدارة  تطبيق  حول  العينة  أفراد  تقديرات  أن  النتائج:  أهم  ومن  الكويت. 

لمتغيري  تعزى  المتوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  النتائج  تشر  لم  كما  المجاالت.  جميع  في  متوسطة 
توصلت  ما  وفي ضوء  العلمية.  الرتبة  لمتغير  تعزى  المتوسطات  بين  فروق  وجود  إلى  أشارت  بينما  الخبرة،  وسنوات  الجنس 

الدراسة. بموضوع  الصلة  ذات  التوصيات  بعض  تقديم  تم  نتائج،  من  الدراسة  إليه 

من  الكويت  بجامعة  االجتماعية  و  اإلنسانية  العلوم  كليات  في  العلمي  البحث  معوقات 
المتغيرات ببعض  عالقتها  و  التدريس  هيئة  اعضاء  نظر  وجهة 

العصيمي  ماطر  فاطمة  أ.  الهاجري،  سالم سعد  د. 
التربوي والتخطيط  اإلدارة  قسم 

التربية كلية 

ملخص
اإلنسانيٌة  الكليٌات  في  التدريٌس  هيٌئة  أعضاء  تواجه  التي  العلمي  البحث  معوقات  على  التعرف  إلى  الحاليٌة  الدراسة  هدفت 

محاور.  ستة  على  موزعة  عبارة   )40( من  تكونت  استبانة  بناء  تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيٌق  الكويٌت.  بجامعة  واالجتماعيٌة 
النتائج  أظهرت  وقد  الطبقيٌة.  العشوائيٌة  العيٌنة  بطريٌقة  اختيٌارهم  تم  تدريٌس  هيٌئة  )135( عضو  الدراسة  هذه  في  شارك 

الماليٌة،  المعوقات  العلميٌة،  المعوقات  اإلداريٌة،  )المعوقات  متوسطة  بدرجة  عام  وبشكل  معظمها  في  جاءت  المعوقات  أن 
فروق  هناك  ليٌس  أنه  النتائج  أظهرت  كما  عاليٌة.  كانت  فقد  العمل  معوقات ظروف  عدا  النشر(،  معوقات  الشخصيٌة،  المعوقات 

رتبة  لصالح  العلميٌة  الرتبة  لمتغيٌر  ًا  تبع  فروق  هناك  كان  بيٌنما  الجنس،  لمتغيٌر  ًا  تبع  الدراسة  أبعاد  في  إحصائيٌة  داللة  ذات 
الحقوق. كليٌة  لصالح  الكليٌة  لمتغيٌر  تبعًا  فروق  وكذلك  المساعد،  األستاذ 
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بجامعة  التربية  كلية  في  الطالبية  األكاديمية  الخدمات  مستوى  عن  استطالعية  دراسة 
الكويت

التربوي والتخطيط  اإلدارة  في  الماجستير  برنامج 
العازمي أحمد  أ. مروة  العطروزي  أ. زينب عبداللة  العازمي  أ. سارة محمد 

الكندري يوسف  نبيلة  د.  إشراف: 
التربية كلية 

ملخص
الكلية  في  األكاديمية  الخدمات  توافر  مدى  بشأن  الكويت  بجامعة  التربية  كلية  طلبة  آراء  على  التعرف  الدراسة  تهدف 

تم  وقد  التعليمية.  والورش  التدريبية  والدورات  الحاسوب،  ومختبرات  الكلية،  ومكتبة  األكاديمي،  واإلرشاد  التوجيه  وتتضمن 
أربعة محاور، وطبقت  بندا، وزعت على   20 تكونت من  استبانة  إعداد  الدراسة من خالل  لتحقيق هدف  ميدانية  إجراء دراسة 

الخدمات  توافر  بشأن  الطالبي  الرضا  أن مستوى  النتائج  أظهرت  وقد  116 طالب وطالبة.  من  تكونت  عينة  الدراسة على 
أفراد  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  النتائج  أوضحت  كما  الدراسة.  في محاور  متوسطا  كان  األكاديمية 

في  نظرهم  وجهة  تساوت  بينما  األكاديمي،  واإلرشاد  التوجيه  محور  في  الدراسة  وبرنامج  الجنس  لمتغير  تعزى  العينة 
أجهزة  من  احتياجاتهم  وتوفير  الكلية،  لطلبة  األكاديمية  الخدمات  مستوى  تطوير  بأهمية  الدراسة  وأوصت  األخرى.  المحاور 

التعليمية. والورش  التدريبية  والدورات  الحاسوب 

المدارس  مباني  في  والسالمة  األمن  معايير  توافر  مدى  استطالعية عن  دراسة 
الكويت بدولة  الحكومية  الثانوية 

التربوي والتخطيط  اإلدارة  في  الماجستير  برنامج 
الكندري أ. هنادي  أ. محاسن مصطفى،  الظفيري،  أ. عفاف  أ. سعاد حمود، 

الكندري يوسف  نبيلة  د.  إشراف: 
التربية كلية   

ملخص
مدى  الكويت حول  بدولة  الحكومية  الثانوية  المدارس  في  األقسام  ومعلمات ورؤساء  معلمي  آراء  على  التعرف  الدراسة  تهدف 

إعداد  الدراسة من خالل  لتحقيق هدف  ميدانية  دراسة  إجراء  تم  وقد  المدرسية.  المباني  في  والسالمة  األمن  معايير  توافر 
المدرسي  المبنى  في  توافرها  التي البد من  والسالمة  األمن  العديد من شروط  بندا، حيث تضمنت   21 من  تكونت  استبانة 

األمن  توافر شروط  أن  النتائج  أظهرت  األقسام. وقد  45 معلم ومعلمة ورؤساء  تكونت من  الدراسة على عينة  وطبقت 
أفراد  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  وأنه ال  كبيرة،  بدرجة  كان  الثانوية  المدرسية  المباني  في  والسالمة 
أهمية  على  الدراسة  أوصت  وقد  التعليمية.  والمنطقة  الوظيفي،  والمسمى  الجنس،  وهي:  الدراسة  لمتغيرات  تعزى  العينة 
في  الوالء  على غرس  والحرص  بديلة،  مالية  موارد  وإيجاد  المدرسية،  المباني  بصيانة  مختصة  ماهرة  فرق عمل  توفير 

العامة. الممتلكات  على  للمحافظة  الطلبة 
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في  التربية  بكلية  اإلستراتيجية  اإلدارة  متطلبات  بتطبيق  وعالقتها  التنظيمية  الذاكرة  أبعاد 
الكويت جامعة 

التربوية اإلدارة  مسار   - الموحدة(  )الدرجة  التربية  في:  الماجستير  دراسة 
العازمي  راشد  بسمة  مقدمة: 

العنزي مهيل  مطلق  المشرف:د. 
التربية كلية 

ملخص
أعضاء  نظر  وجهة  من  الكويت،  جامعة  في  التربية  بكلية  المتاحة  التنظيمية  الذاكرة  أبعاد  توافر  درجة  ف  تعرُّ إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

خالل  من  الدراسة؛  أهداف  لتحقيق  المسحي  الوصفي  المنهج  اسُتخدم  وقد  اإلستراتيجية.  اإلدارة  متطلبات  بتطبيق  وعالقتها  التدريس،  هيئة 
وَبْعد  الكويت.  جامعة  في  التربية  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  من  ا  )70( عضو  من  المكّون  الدراسة  مجتمع  على  تطبيقها  تم  استبانة  تصميم 

استجابات  أشارت   )1(  : ها  أهمِّّ من  عّدة،  نتائَج  إلى  الدراسة  توصلت  الوصفية؛  اإلحصائية  األساليب  تحليُلها من خالل  تم  البيانات،  إدخال 
بدرجة  البشرية(  الموارد  المعلومات،  نظم  التنظيمي،  الهيكل  التنظيمية،  )الثقافة  التنظيمية:  الذاكرة  أبعاد  توافر  إلى  الدراسة  مجتمع  أفراد 
الكويت  بجامعة  التربية  كلية  في  اإلستراتيجية  اإلدارة  متطلبات  تطبيق  إمكانية  إلى  الدراسة  مجتمع  أفراد  استجابات  تشير   )2( متوسطة؛ 

إلى  بالنسبة  ذاُت داللة إحصائية  فرو ق  العمر، وليس هناك  متغير  إلى  بالنسبة  فقط  ذاُت داللة إحصائية  فرو ق  )3( هناك  بدرجة متوسطة؛ 
هناك   )4( التنظيمية؛  الذاكرة  بمجال  الخاصة  الخدمة  وسنوات  القيادي،  والمنصب  والجنسية،  الجنس،  في:  المتمثلة  األخرى  المتغيرات 

المتغيرات  إلى  بالنسبة  إحصائية  داللة  ذاُت  فرو ق  هناك  وليس  الخدمة،  العمر وسنوات  متغير  إلى  بالنسبة  فقط  إحصائية  داللة  ذاُت  فرو ق 
)5( اإلستراتيجية؛  اإلدارة  تطبيق  متطلبات  بمجال  الخاصة  الخدمة  وسنوات  القيادي،  والمنصب  والجنسية،  الجنس،  في:  المتمثلة  األخرى 

مساهمة  درجة  تفسر   )6( اإلستراتيجية؛  اإلدارة  متطلبات  وتطبيق  التنظيمية  الذاكرة  أبعاد  توافر  بين  متوسطة  موجبة  ارتباطية  عالقة  هناك 
األبعاد،  جميع  في  التنظيمية(  )الثقافة  األول  الُبْعد  تكرر  وقد  مقبولة،  بدرجة  اإلستراتيجية  اإلدارة  متطلبات  تطبيق  في  التنظيمية  الذاكرة  أبعاد 

تأثير األكثر  وهو 

الصحة أبعاد  توافر  درجة  في  وأثرها  المعلم  كفاءة  تقرير  نظام  مجاالت  موضوعية 
الكويت بدولة  العام  التعليم  مدارس  في  التنظيمية 

 - الموحدة(  )الدرجة  التربية  في:  الماجستير  درجة  متطلبات  من  جزء  الستيفاء  العليا؛  الدراسات  لكلية  مقدمة  أطروحة 
التربوية اإلدارة  مسار 

القويضي غنيم  قويضي  عذاري  الطالبة:  من  مقدمة 
العازمي  مزنه سعد  د.  بإشراف: 

التربية كلية 

ملخص
الصحة  أبعاد  في  درجة  وأثرها  الكويت،  دولة  في  العام  التعليم  مدارس  في  المتََّبع  المعلم  كفاءة  تقرير  نظام  ف موضوعية  تعرُّ إلى  الدراسُة  هذه  هدفت 

عشوائية  عيِّنة  على  تطبيُقها  وتم  لها،  أداًة  االستبانَة  اتخذت  إذ  الهدف؛  هذا  لتحقيق  االرتباطي  التحليلي  الوصفي  المنهَج  الدراسُة  اّتبعت  وقد  التنظيمية. 
رات  بلغ عدُدها )ن= 1673 ( معلِّمًا ومعلِّمًة. وباستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة؛ توّصلت الدراسُة إلى نتائَج عّدة، من أهمه ما يأتي: )أ( كانت تصوُّ

توافر  درجة  تصوراتهم عن  أّن  كما  إجمااًل،  المجاالت  في  متوسطًة  المعلِّم  كفاءة  تقرير  نظام  درجة موضوعية  العام عن  التعليم  مدارِس  في  المعلِّميَن 
مدارس  في  المعلمين  تصورات  في  الحسابية  المتوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذاُت  فروٌق  ُوِجَدْت  )ب(  أيضًا؛  متوسطًة  جاءت  التنظيمية  الصحة  أبعاد 
ذاُت  فروٌق  هناك  تكن  لم  المقابل  في  التعليمية؛  والمنطقة  الجنسية،  متغيِّرات  إلى  ُتعزى  المعلم  كفاءة  تقرير  نظام  موضوعية  درجة  عن  العام  التعليم 

المتوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذاُت  فروٌق  ُوِجَدْت  )ت(  الدراسية؛  والمرحلة  والتخصص  الخدمة  وسنوات  الجنس  متغيِّرات  إلى  ُتعزى  إحصائية  داللة 
والجنسية  الجنس  متغيِّرات  إلى  ُتعزى  التعليم  مدارس  في  التنظيمية  الصحة  أبعاد  توافر  درجة  عن  المعلِّمين  من  الدراسة  عيِّنة  لتصورات  الحسابية 

)ث(  الدراسية؛  والمرحلة  الخدمة  وسنوات  التخصص  متغيِّرات  إلى  تعزى  إحصائية  داللة  ذاُت  فروٌق  هناك  تكن  لم  المقابل  في  التعليمية؛  والمنطقة 
يمكن  أنه  يعني  وهذا  التنظيمية؛  الصحة  أبعاد  تواُفر  واقع  في  التباين  من   )  40.7 نسبُته )%  ما  تفّسر  المعلِّم  كفاءة  تقرير  نظام  أّن مجاالت موضوعية 
التوصيات،  من  عددًا  الدراسة  قّدمت  ذلك؛  وفي ضوء  المعلم.  كفاءة  تقرير  نظام  من خالل موضوعية  التنظيمية  الصحة  بواقع  واضحة  بدرجة  التنبُّؤ 
الظروف  لتهيئة  بها  المعمول  اإلدارية  والعمليات  األنظمة  تحديث  )ب(  المختصين؛  قبل  من  حالّيا  المطبَّق  التقييم  نموذج  بنود  تفصيل  )أ(  أهمِّها:  من 

العام. التعليم  بمدارس  التنظيمية  الصحة  أبعاد  لتوفير  المناسبة 
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الماجستير  برنامج  طلبة  لدى  األكاديمي  التَّْسِويف  أسباب  البحثية:  الدراسة  عنوان 
للبرنامج المنتسبين  نظر  وجهة  من  الكويت  بجامعة  التربية  في  د  الُمَوحَّ

الدرع جعيالن  بدرية  الباحثة: 
التربية أصول  قسم  التربية  كلية  القسم:  الكلية/ 

ملخص
الكويت  بجامعة  التربية  في  د  الُمَوحَّ الماجستير  برنامج  طلبة  لدى  األكاديمي  التَّْسِويف  أسباب  على  التعرف  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 

 )172( من  الدراسة  عينة  تكونت  حيث  األكاديمي،  ِويف  التسَّْ لقياس  استبانة  بناء  تم  الهدف  ولتحقيق  للبرنامج.  المنتسبين  نظر  وجهة  من 
رون  ويقِد  متوسطة،  بدرجة  األكاديمي  ِويف  التسَّْ عن  المسئولة  األسباب  يمارسون  الطلبة  أنَّ  عن  الدراسة  نتائج  وأسفرت  وطالبة،  طالبا 

هيئة  األخير عضو  الترتيب  في  يأتي  ثم  أنفسهم،  الطلبة  ثم  العلمية،  المادة  ثم  الوقت  إدارة  في  تتَمثَّل  متوسطة  وبدرجة  األسباب  هذه  أهم  أنَّ 
لالستبانة في كل من:  الكلية  الدرجة  البرنامج وكل من  نوع  بين  ذات داللة إحصائية  الدراسة عدم وجود فروق  نتائج  التدريس. وأظهرت 

أسباب  ومجال  البرنامج  نوع  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  النتائج عن وجود  أسفرت  بينما  الوقت؛  وإدارة  العلمية،  والمادة  أنفسهم،  الطلبة 
بهم  خاصة  ألسباب  التربوية  واإلدارة  النفسي  اإلرشاد  ببرنامج  الطلبة  تقدير  يرتفع  حيث  التدريس؛  هيئة  بعضو  المتعلقة  األكاديمي  التسويف 

الكلية  الدرجة  من  وكل  التراكمي،  المعدل  بين  إحصائيا  دالة  ارتباطية  وجود عالقة  عدم  أيضا عن  النتائج  وكشفت  البرامج،  بباقي  مقارنة 
إحصائيا  دالة  عكسية  ارتباطيه  عالقة  وجود  النتائج  أظهرت  بينما  الوقت،  وإدارة  العلمية،  والمادة  أنفسهم،  الطلبة  من:  كل  في  لالستبانة 

أسباب  لمجال  الطلبة  تقدير  انخفض  التراكمي  المعدل  ارتفع  كلما  أنه  إلى  يشير  ما  وهو  التدريس؛  هيئة  ومجال عضو  التراكمي،  المعدل  بين 
ونوع  الجنس،  لمتغيَريِ:  ُتعزى  إحصائيا  دالة  فروق  عن  الدراسة  نتائج  تكشف  ولم  التدريس،  هيئة  بعضو  المتعلقة  األكاديمي  التسويف 

االنتساب.

SOCIAL MEDIA: A helpful tool in EFL teaching
Ms. Haifa AlSarraf

English Language Unit 
College of Education

Abstract
This study seeks to answer the particular research problem – how helpful is social media in 
teaching vocabulary in the English language. This aims to determine the helpfulness of social 
media in acquiring new vocabulary for ESL students. Students shall be asked to engage in 
directed vocabulary building activities using the different platforms of social media.
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إدريس    د جعفر شيخ  أ.  المعرفة عند  إسالمية  معالم 
الزهاميل عثمان  ضاري 

الدعوة و  العقيدة  قسم 
اإلسالمية الدراسات  و  الشريعة  كلية 

ملخص
نستفيد  كيف  و  اإلنسانية؟  و  الطبيعية  العلو  في  لنل  قائدا  و  منهجا  يكون  كيف  لكن  و  كثيرا،  تتردد  عبارة  حياة،  منهج  اإلسالم 

من  الباحث  لها  يتطرق  التي  اإلشكالية  هذه هي  الدين؟  ثوابت  و  اإلسالمية  بالعقيدة  اإلخالل  الغربية من غير  العلوم  من 
لها من خالل  الحلول  الذين تحثوا عن هذه اإلشكالية و وضع  أ د جعفر شيخ إدريس. و ذلك لكونه زحد األوائل  منظور 
التركيز  إلى  الباحث  فيهدف  التطبيق.  و  التنظير  في  واضحا  جهدا  فيه  بذل  الذي  الجانب  هو  و  المعرفة،  إسالمية  نظرية 

الحضارة  عن  الحديث  ثم  تطبيقها،  كيفية  و  وسائلها،  و  مصادرها  معرفة  و  بتعريفها،  فيقوم  المعرفة،  إسالمية  نظرية  على 
ثم يتطرق لردوده  إدريس،  أ د جعفر  باإلطار اإلسالمي و ذلك كله من وجهة نظر  له  الغربية: مكوناتها و إطارها، مقارنا 

و  متنوعة من جهوده.  نماذج  إلى  يشير  االخير  في  و  المسار.  في تصحيح  وقفاته  و  النظرية،  المثاره حول هذه  الشبهات  على 
هذه  مع  التعامل  في  التحليلي  المنهج  و  العربية،  باللغة  ادريس  جعفر  د  أ  كتبه  ما  تتبع  في  االستقرائي  المنهج  الباحث  سيسلك 
المسلمين  بأحوال  أو  اإلسالمي،  بالدين  ليست خاصة  المعرفة  إسالمية  أن  البحث:  هذا  نتائج  من  كان  و  دراستها.  و  الكتابات 

الشرع  أو  الكون،  و  الوحي  اثنان:  المعرفة  أن مصادر  و  الغربية.  المجتمعات  على  تقتصر  ال  بتاريخهم،فهي  أو  الراهنه، 
و  الحس  فهي:  المعرفة،  اما وسائل  يكذبه،  احدهما اآلخر و ال  متناقضان، يصدق  متوافقان غير  الخلق، و هما مصدران  و 

للدين.    مخالفا  عنده  العلم  أصبح  فلذلك  الكون.  في  المعرفة  يحصر مصادر  أنه  في  الغربي  الفكر  أن خطأ  و  العقل. 

تفسير  خالل  من  المعاصرة  الفكرية  التحديات  مواجهة  في  التربوي  المنهج  معالم 
الدوسري العالمة 

بادي  أ د جمال أحمد  الزهاميل،  ضاري عثمان 
الدعوة و  العقيدة  قسم 

اإلسالمية الدراسات  و  الشريعة  كلية   

ملخص
يردوكم عن  يقاتلونكم حتى  يزالون  التحريف، }و ال  و  بالكيد  أعدائها  قبل  من  أخالقها  و  عقيدتها  في  األمة مستهدفة  أن  المتقرر  من 

مختلفة  أخذت صورا  إن  و  التحديات  هذه  تتجدد  و  مواجهته،  تجب  فكريا  تحديا  يشكل  مما   ،]٢١٧ استطاعوا{]البقرة:  إن  دينكم 
القرآن  من نصوص  تنطلق  إيمانية  تربوية  رؤية  وفق  الفكرية  التحديات  تلك  بمواجهة  تميزت  التي  القلة  من  و  جديدة،  مسميات  و 
البحث  إشكالية  تكمن  ١٩٧٩م(، و  ١٣٩٩ه/  الدوسري - رحمة اهلل - )ت:  الكويتي عبالرحمن بن محمد  العالمة  و تؤسس عليها، 

الواسع على مشكالت  أدواته، مع اطالعه  و  الشرعي  العلم  مفاتيح  يتملك  فهو  الباب،  هذا  في  المتميز  تراثه  قد غفل عن  أنه  في 
فذا يصلح  تربويا  نموذجا  المفاهيم  و  اآلثار  تفسيره صفوة  لذلك جاء  و  الدعوية،  تجربته  و  األعداء،  بمخططات  و خبرته  عصره، 
الورقة  تفترض هذه  و  الدراسة.  و  البحث  ينل حظه من  لم  أنه  إال  التميز  ذلك  بالرغم من  و  المعاصرة.  الفكرية  التحديات  لمواجهة 

الفكرية  التحديات  لمواجهة  استراتيجيا  أساسا  يكون  أن  يصلح  تفسيره،  في  الشيخ  تقريرات  من  إيماني  تربوي  منهج  استقراء  إمكانية 
و  األساتذه  به  لينتفع  تفسيره  الدوسري من خالل  منهج  في  التربوية  المعالم  هذه  الضوء على  تسليط  الورقة  هذه  تحاول  لذا  المعاصرة. 
السامق.  التربوي  المنهج  ذلك  معالم  تقرير  و  لبناء  التحلسلس  و  االستقرائي  المنهجين  البحث  هذا  في  استخدم  قد  و  المربون.  و  الدعاة 

بمفهومها  العالمين  رب  هلل  العبودية  تحقيق  األولي:  أساسيتين:  ركيزتين  في  التربوية  المعالم  تلك  يمكن حصر  ه  تفسير  باستقراء  و 
االعتزاز.      و  الفخر  على  الباعثة  المسلمة  الشخصية  استقاللية  الثانية:  و  الصحيح.  الشامل 
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اإلسالمي االقتصاد  ميزان  في  العملة  قيمة  تخفيض 
إحصائية تحليلية  دراسة 

العبيد د. آالء عادل جاسم 
المقارن الفقه  قسم 

اإلسالمية والدراسات  الشريعة  كلية 

تحليلة دراسة   - الحديث  العربي  الفكر  في  العقيدة  قضايا  هرمنيوطيقا 
العجمي  عبداهلل عوض  د. 

الدعوة و  العقيدة  قسم 
اإلسالمية الدراسات  و  الشريعة  كلية   

ملخص 
بعض   اقتنع  فد  و  معهما،  التعامل  و  النصوص  لفهم  سليمة  البحث عن طريقة  إطار  في  الغربي  الفكر  في  الهرمنيوطيقا  ظهرت 

يوافق  فهما صحيحا  الدين  قضايا  و  الشرعية  النصوص  لفهم  الوحيد  الطريق  انه   و زعموا  بل  المنهج،  بهذا  العرب  مفكري 
على  تطبيقها  كيفية  و  الحديث،  العربي  الفكر  في  القضية  هذه  لبيان  البحث  هذا  جاء  و  التجربية،  العلوم  و  السليم  العقل  مع 

السمعيات(.       و  النبوات  و  اإللهيات   ( الرئيسة  االعتقاد  مسائل  و  الشرعية  النصوص 

Abstract
Despite the tangible advancements and contemporary means of technology that have
come into existence in modern economy, there is still a lack of a comprehensive methodological vision to bring 
about fair advancement compatible with the sound innate nature, in addition to consecutive crises where capital 
is smuggled abroad, and the further growth of advanced nations at the expense of developing ones. Voices in both 
the East and West have risen, calling  for alternatives and solutions escape from the clutches of materialism. This 
stresses the importance of sheading light onto the modern monetary system by carrying out regular assessments 
of the policies, programs, and instruments applied by the IMF as the international establishment whose main 
focuses is managing this system, while determining to what extent its policies and reform programs are in 
conformity with the venerable Sharī‘ah of Islam.
• Since the integrity of the Ummah depends on the extent to which it adheres and reverts back to its Religion, 
the researcher opted to conduct a study on the policy of currency devaluation as one of the IMF’s reform policies, 
while evaluating this policy based on the view of the Sharī‘ah and determining its economic effect based on a 
statistical study. to show the extent of the effectiveness of the devaluation to address the default in the balance of 
payments in developing countries.
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“الغياثي”    كتابه  في  الجويني  عند  االقتصادية  األفكار 
العلي احميد  أ.د. صالح 

الشرعية والسياسة  المقارن  الفقه  قسم 
اإلسالمية والدراسات  الشريعة  كلية 

ملخص
اإليرادات  فتحدث عن  العامة،  المالية  آراء حول  ذكر  الذي  الجويني،  االقتصادية عند  األفكار  أهم  بيان  إلى  البحث  يهدف 
النفقات.  من  معين  لنوع  اإليراد  من  نوع  تخصيص  على  يقوم  الذي  التخصيص  لمبدأ  تعرض  و  العامة وحددها،  والنفقات 

النمو  بزيادة  العام  اإلنفاق  زيادة  الجويني ظاهرة  العام. وربط  المال  يقوم على  فيمن  الضرورية  الصفات  إلى  وأشار 
المال. بيت  على  واالقتراض  الضرائب  لإلمام فرض  فيها  يجوز  التي  الشروط  الجويني  االسكاني. وحدد 

المشروعة،  بالطرق  وإنفاقها  وحفظها،  األموال،  جباية  مهمة  إليها  فأسند   ، للدولة  االقتصادية  الوظائف  الجويني  وذكر 
عند  السلع  وتقويم  األسواق،  ومراقبة  واإلداري،  االقتصادي،  أشكاله؛  بكافة  الفساد  مكافحة  عن  مسؤوليتها  إلى  باإلضافة 

الناس. يغش  من  ومعاقبة  الحاجة، 
االقتصاد  أركان  إلى  وأشار   . االقتصادية  وآثاره  والخارجي،  الداخلي  باألمن  الدولة  اهتمام  أهمية  الجويني عن  وتحدث 

الجويني  وذكر  االجتماعي.  والتكافل  المقيدة،  االقتصادية  والحرية  والخاصة،  العامة  بقسميها  بالملكية  المتمثلة  اإلسالمي 
الضروريات.    والسيما  الشريعة،  مقاصد  عن  حديثه  معرض  في  االقتصادية  الحاجات 

الكويتي الشخصية  األحوال  وقانون  اإلسالمي  الفقه  في  على شرط  المعلق  الطالق 
العلي احميد  أ.د. صالح 

الشرعية والسياسة  المقارن  الفقه  قسم 
اإلسالمية والدراسات  الشريعة  كلية   

ملخص
يتحقق،  لم  أم  الشرط  أتحقق  الشروط، سواء  الطالق على شرط من  إذا علَّق  المكلف  بيان حكم تصرف  إلى  البحث  يهدف 

المسألة  هذه  في  الفقهية  المذاهب  في  الفقهاء  آراء  وتلخصت  تركه.  أم  فعل شيء  على  المخاَطب  المتكلم حمل  أقصد  وسواء 
الطالق مطلقا سواء  الثاني عدم وقوع  المعلق عليه، و يرى  األمر  الطالق عند حصول  بوقوع  قال األول:  بثالثة مذاهب؛ 

قانون  في  الكويتي  المقنن  اتجاه  البحث  بّين  ثم  الُمعلِّق.  إلى قصد  األمر  الثالث  أرجع  بينما  لم يحصل،  أم  الشرط  أحصل 
 .  )105( المادة  لنص  اإليضاحية  المذكرة  عبر  المعلق  الطالق  ألغى  الذي  الكويت  محاكم  في  للقضاء  الشخصية  األحوال 

في  الفقهية  اآلراء  تعدد  عن  تمخضت  التي  للبحث  اإلجمالية  النتيجة  إلى  للوصول  التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحث  واستخدم 
المسألة.    هذه 
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الكويت    في  العاملة  اإلسالمية  البنوك  في  التورق  عمليات 
توفيق حطاب كمال  أ.د. 

الشرعية والسياسة  المقارن  الفقه  قسم 
اإلسالمية والدراسات  الشريعة  كلية 

ملخص
الكويت  في  االسالمية  البنوك  به  تقوم  الذي  المصرفي  للتورق  المصرفية  التطبيقات  توافق  مدى  بيان  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

أيوفي(.  ( اإلسالمية  المالية  المؤسسات  و  البنوك  المحاسة  و  المراجعة  هيئة  التي وضعتها  الشرعية  المعاير  مع 
الحكم  الفقهاء حول  مناقشات  و  و حديثا،  قديما  مفهومه  و  التورق  بعرض عملية  البحث  يبدأ  الهدف  هذا  إلى  للوصول  و 
للتورق  الشرعي  الحكم  ألن  نظرا  و  المصرفي،  للتورق  الشرعي  الحكم  ألن  نظرا  المصرفي،  التورق  لعملية  الشرعي 

بناء  أعدت  خاصة  استبانة  من خالل  ذلك  و  الكويت،  فبي  العاملة  اإلسالمية  البنوك  في  تطبيقه  كيفية  على  ينبني  المصرفي 
عملية  طبقوا  الذين  الكويت  في  اإلسالمية  البنوك  من عمالء  عينة عشوائية  على  االستبانة  توزيع  ثم  من  )أيوفي(،  معاير  علي 

التورق  تطبيقات  في  اختالفات  وجود  إلى  الموزعة  الستبانات  نتائج  تحليل  بعد  البحث  و خلص  البنوك.  تلك  مع  التورق 
لم  المصارف  هذه  أن معظم  إال  بذلك،  العميل  تخيير  و  انتقالها  و  السلعة  اإلسالمية من حيث وجود  البنوك  بين  المصرفي 

على  سالبة  اقتصادية  آثار  إلى  يؤدي  و  الشرعي،  اطارها  المصرفي عن  التورق  عمليات  يخرج  مما  )أيوفي(،  بمعاير  تلتزم 
لمحتمع.      ا

الصلح مقارنة ألهم مسائل عقد  فقهية  دراسة   - اإلسالمي  الفقه  في  الصلح  عقد 
الربيع خالد  وليد  أ.د. 

الشرعية والسياسة  المقارن  الفقه  قسم 
اإلسالمية والدراسات  الشريعة  كلية 

ملخص
آثار  وله  النزاع شر  أمر حتمي، وألن  الناس  بين  الخصومات  قيام  فإن  لذا  والتصدي،  اإلنسان عمومًا االختالف  من طبيعة 

وفيه  عديدة،  مجاالت  وللصلح  الضارة،  وآثاره  الشفاق  هذا  لدفع  الصلح  تعالى  اهلل  والمجتمعات، شرع  األفراد  على  أليمة 
عليها.     واالطالع  معرفتها  في  لمن رغب  واألحكام  المسائل  تلك  لتقريب  الموجز  البحث  هذا  فكان  كثيرة،  أحكام 
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ميدانية  - دراسة  العالج  األسباب واآلثار وطرق  الكويت  المدرسي في دولة  العنف 
تحليلية   

أ.د. نور اهلل كورت
والحديث التفسير  قسم 

اإلسالمية والدراسات  الشريعة  كلية 

ملخص
الباحثين  وبعض  المسؤولين  من طرف  متزايد  باهتمام  تحظى  بدأت  الكويت  دولة  في  المدرسي  العنف  ظاهرة  أن  الباحث  يعتقد 

المجتمع  هذا  بتمزيق  المهددة  و  السلبية  آثارها  بروز  و  وتيرتها  تصاعد  بعد  منه  المثقفة  خاصة  المجتمع  شرائح  وبعض 
ظهورها  وراء  الحقيقية  األسباب  عن  للكشف  متواضعة  محاولة  فالبحث  هنا  من  و  متزايد٪  بشكل  السنين  مئات  من  المتماسك 

االسالمي  عالم   في  الفريد  االجتماعي  بنسيجه  معروف  مجتمع  في  منها  المستهدفة  الفئات  و  أهدافها  و  أنواعها  و  أشكالها  بكل 
االحتماالت  و  الحوانب  باالعتبار كل  آخذا  العنف  إلى  المؤدية  األسباب  بتحليل  البحث  يقوم  آخر  من جانب، و من جانب 

الظاهرة  هذه  للتغاب على  المجتمع  أو  الحكومة  المتاحة سواء من طرف  الحلول  أفضل  اإلمكان  قدر  يقدم  و  متعمق  بشكل   
الخطة    أبواب و عدة فصول و خاتمة كما هو مفصل في  التعبير - من خالل مقدمة و خمسة  االجتماعية - إن صح 

- دراسة ميدانية  أسبابه وآثاره وطرق عالجه  الكويت  الطالق في دولة  ظاهرة 
تحليلية

أ.د. نور اهلل كورت
والحديث التفسير  قسم 

اإلسالمية والدراسات  الشريعة  كلية   

ملخص
المجتمع  بعض شرائح  و  المسؤولين  متزايد من طرف  باهتمام  تحظى  بدأت  الكويت  دولة  في  الطالق  أن ظاهرة  الباحث  يعتقد 

السنين   مئات  من  المتماسك  المجتمع  هذا  بتمزيق  المهددة  و  السلبية  آثارها  وبروز  وتيرتها  تصاعد  بعد  منه  المثقفة  خاصة 
وأنواعها  أشكالها  بكل  ظهورها  وراء  الحقيقية  األسباب  عن  للكشف  متواضعة  محاولة  فالبحث  هنا  ومن  متزايد.  بشكل 

جانب  و  جانب،  من  اإلسالمي  العالم  في  الفريد  االجتماعي  بنسيجه  معروف  مجتمع  في  منها  المتعرضة  والفئات  وأهدافها 
قدر  ويقدم  متعمق  بشكل  واالحتماالت  الجوانب  كل  باالعتبار  آخذا  الطالق  إلى  المؤدية  األسباب  بتحليل  البحث  اآلخريقوم 

الظاهرة  هذه  على  للتغلب  الحكومية  غير  مؤسسات  او  أوالمجتمع  الحكومة  من طرف  سواء  المتاحة  الحلول  أفضل  اإلمكان 
الدراسية. الخطة  في  مفصل  هو  كما  وخاتمة  وملحق خاص  وثالثة فصول  مقدمة  التعبير- من خالل  -إن صح  االجتماعية 
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في ضوء  الكويتي/  الشخصية  األحوال  قانون  و  اإلسالمي  الفقه  في  الزوجية  النفقة 
الشريعة     مقاصد 
العتيبي ماجد  نوير  الباحثة 

أصوله و  الفقه  في  الدكتوراة  برنامج 
اإلسالمية والدراسات  الشريعة  كلية 

ملخص
الظروف  و  المكان  و  بالزمان  ترتبط  حيث  المتغيرات  بفقة  الرتباطها  نظرا  المتجددة  الحياتية  المواضيع  من  الزوجية  النفقة 

قانون ألحوال  رأي  بيان  مع  الموضوع  لهذا  بالمقاصد  المهتمين  العلماء  و  الفقهاء  تناول  لبيان  الدراسة  هذه  فجاءت  المحيطة، 
الكويتي.     

السمنة مشكلة  لعالج  السنة  في  تأمالت 
الرجعان اهلل  الرحمن عبد  د. عبد 

والحديث التفسير  قسم 
اإلسالمية والدراسات  الشريعة  كلية 

ملخص
و  عليه  اهلل  النبي )صلى  وإخبار  ودنيوية  دينية  ناحية  من  وبين ضررها   ، مجتمعية  ناحية  من  السمنة  مشكلة  البحث  تناول 

النبي  بسنة  االلتزام  الضوء على عالجاها من خالل  ثم سلط   ، الشرع  لسان  في  اتكتسبة مذموم  السمنة  أن  و  بحدوثها،  سلم( 
الهيئات  المحمود والمذموم، وما هي اآلداب و  الشبع  )صلى اهلل عليه و سلم( في األكل والشرب دون إسراف، وما هو مقدار 

كالمشي  والبدنية  والصيام،  كالصالة  الروحية  الرياضة  بيان  في  عقبها  ثم  البركة،  أسباب  هي  وما  المكروهة،  و  المستحبة 
الطاعة، ومن سار على هدي محمد  إلى  واتشآل  بالحركة  الترغيب  السنة من  في  الجبال، وما ورد  الخيل وصعود  وركوب 

السمنة. آفة  ذلك منهجًا سلم من  اهلل عليه و سلم( في حياته واتخذ  )صلى 
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تطبيقية االقتصاد:دراسة  تنمية  فى  ودورها  االسالمية  المالية  الصكوك  هندسة 
دانة على صكوك 

القحطاني متلع  سارة  اد. 
الفقه وأصول  الفقه  قسم 

االسالمية والدراسات  الشريعة  كلية 

ملخص
االسالمية  المصيرفة  تطوير  في  االسالمية  المالية  الهندسة  تلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  وبيان  توضيح  إلى  الدراسة  هدفت 

اإلسالمية  المالية  الهندسة  األدوات  كأحد  التصكيك  منتجات  توظيف  ، من خالل  أخرى  اإلسالمية من جهة  والسوق  من جهة 
من  اإلسالمية  المالية  السوق  وتنشيط  تحريك  و   ، جهة  من  الفائضة  السيولة  توظيف  في  تساهم  جديدة  استثمارية  قنوات  لفتح 

اإلسالمية.  والصكوك  اإلسالمية  المالية  الهندسة  تواجهها  التي  والعوائق  المخاطر  أبرز  بيان  إلى  هدفت  كما   ، اخرى  جهة 
إلى   - غاز  دانة  على صكوك شركة  بالتطبيق   - الدراسة  توصلت  التحليلي؛  و  الوصفي  االستقرائي  المنهج  على  وباالعتماد 
االقتصادية وضوابط  الكفاءة  بين  تجمع  مالية  وأدوات  مبتكرة  حلول  اليجاد  مناسبة  أداة  تعتبر  اإلسالمية  المالية  الهندسة  أن 
واالبحاث  الطرق  تقدمه  ما  استغالل  مدى  على  االسالمية  المصارف  مستقبل  ويتوقف  والتجارة.  التمويل  عالم  في  الشريعة 

المصرفية  التطورات  وتالئم  لتتواكب  حاليًا  الموجودة  الصيغ  وتطوير  المصرفي،  المجال  فى  جديدة  ابتكار صيغ  في  العلمية 
في  يشترك  االسالمية  المالية  واالدوات  المنتجات  لتطوير  مركز  إنشاء  بضرورة  الدراسة  .وأوصت  اإلسالمية  والسوق 

التحديث  ضرورة  مع  االسالمية،  المالية  صناعة  فى  المنافسة  ،وتعزيز  االسالمية  المالية  المؤسسات  جميع  راسماله 
الصناعة. تلك  تقدمها  التى  والخدمات  للمنتجات  التكنولوجي 
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What is The Perception of Kuwait University Undergraduate 
Students About Makerspace

Al-Mousawi, F
Masters in LIS

College of Social Sciences

Users Evaluation of the “Siebel CRM” System at Ooredoo 
Telecommunication Company

Salem Abdelsalam 
Supervised by: Dr. Suha AlAwadhi 

Information Studies Department 
College of Social Sciences

Abstract
This research focuses on investigating undergraduate students perception on developing a 
maker-space in the academic library. Maker-space is a term used to describe a physical space 
in the library, adopting a specific interest for its patrons in the goal of sharing knowledge, 
resources, and working on projects. Maker-space hosts different patrons that have different 
backgrounds who could help, and benefit each other academically, and socially. A survey 
of quantitative approach would be used as tool to investigate the perception of the 
undergraduate students about having a maker-space. The sample is undergraduate students 
in Kuwait University. Findings of the questionnaire are conclusive, demonstrating a prove 
that the students need such a space in the academic library, helping them in learning process, 
and innovation as well, offering a common ground for their interests.

Abstract
This study reports an evaluation model that investigates users’ “employees” difficulties in 
using the “Siebel CRM” system at Ooredoo company. This evaluation aims to highlight the 
difficulties that users face while using the system and the problems that are traced in the 
system. The study adopted Nicholson Evaluation Matrix model identify the problems from 
various perspectives. A mixed method approach was adopted in this study. The qualitative 
method used semi-structrured interview tool which was conducted with two employees. 
A questionnaire survey was used to quantitatively determine whether the problems faced 
during using the system could affect employee’s productivity. Thirty five employees were the 
sample size. The results showed that the majority of employees are satisfied with the system 
but they suggest to have the system improved and developed to meet their needs. 
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Crisis Management Content in LIS Curricula: Developing a Model 
for Future Improvement

Bibi M. Alajmi and Charlene L. Al-Qallaf 
Information Studies Department 

 College of Social Sciences

Pharmacy Students’ Information Literacy Wokshop: A Case Study
Salem Abdelsalam

Supervised by: Dr. Nujoud Al-Muomen
Management & Marketing Department

Information Studies Department 
College of Social Sciences

Abstract
Although the field of crisis management has grown considerably, academic curricula do not seem to have kept 
pace. This study investigates how library and information science (LIS) programs are addressing the need to 
provide adequate and relevant crisis management course content, so as to better empower librarians and other 
information professionals during community-based disasters and unpredictable circumstances. Twenty-eight 
ALA-accredited MLIS programs were evaluated. A four-phase model for evaluating crisis management content 
in LIS education (CM-LIS) has been developed. Crisis management topics were identified and categorized 
under the four phases - landscape survey, strategic planning, crisis management, and organizational learning. 
Six broad LIS subject modules were also identified to analyze the percentage of coverage of these topics. In the 
264 course syllabi evaluated, curricula indirectly prepare librarians on how to meet and respond to crises and 
disasters within their communities; however, in many cases, this is given low priority. There is not a strong 
consideration for natural disasters and the societal calamities and unrest that dominate the media and occupy 
the minds of individual communities. This study gives insight into crisis management education within LIS 
graduate degrees, and should stimulate additional research to further investigate the preparedness of librarians 
and other information professionals to interact with communities in need in times of crises.

Abstract
This Study reports a case study for Pharmacy Students’ Information Literacy workshop at Kuwait 
University. This assessment aims to measure the learning ability of Pharmacy College Students at 
Kuwait University towards the traditional learning method and the technological learning method. 
The study adopted hands-on origami paper folding activity as a way of teaching and learning 
ability. A mixed method approach was adopted in this study. The qualitative method used ofcus 
froup with seven interview questions. A post questionnaire survey for traditional method and 
post questionnaire survey for technology method was used quantitatively to differentiate between 
the two methods and which one the students prefer and learn more through it. Twenty students 
were the sample size. The results showed that the majority of students agreed with the technology 
teaching by receiving technology-based instruction to facilitate the use. Also, teh majority of the 
respondents agreed with the approproateness of the workshop. 



2018 7 مارس  العلمي -  الملصق  يوم 

ألبــحــاث ا قــطــاع  5253

When the Nation is in Crisis: Libraries Respond
Traditional and Non-Traditional Roles of Libraries in Times of 

Social Unrest: A Case Study of Ferguson Municipal Public Library, 
Missouri, USA Bibi M. Alajmi 

Information Studies Department 
College of Social Sciences

Diversity Content in the Library and Information Studies 
Graduate Programs in the U.S.A and Canada

Israa Al-Shammari, Bashaer AlRukaibani 
Dr. Bibi AlAjmi

Department of Information Studies
 College of Social Sciences

Abstract
This research aims to shed light on the role of libraries as community institutions by reflecting 
on the experience of the Ferguson Municipal Public Library (FMPL), Missouri, USA, during 
the time of social unrest in the summer of 2014. The research explores the traditional and non-
traditional roles of libraries during times of social unrest while focusing on relevant areas of 
crisis management preparedness and competencies necessary during crisis. The study adopts 
a qualitative approach in investigating the research problem and uses the case study method 
to collect relevant data. This paper reports on the experience of the FMPL staff during this 
time. Their experience of what happened, how they dealt with it, and what their expectations 
were after the crisis are all documented. Several scholars have studied how public libraries 
respond to disasters, yet little is known about whether public libraries proactively engage in 
community-wide disaster planning, and if so, what is the nature of those partnership.

Abstract
This research paper aims to investigate the current diversity content covered in courses 
offered by ALA accredited LIS graduate programs in teh U.S.A and Canada.
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The Online Presence of Academic Libraries in the Gulf Region: 
Researchers’ Expectations

Afrah Al Turki, Nassema Al Watyan 
Information Studies 

 College of Social Sciences

Abstract
This research is concerned with the evaluation of academic library websites of universities in the 
Gulf region and the ways to accomplish expectations and needs of users. Academic libraries are 
encouraged to build websites personalized to learning and research tasks. Further, a website of 
an academic library should truly represent the purpose of the establishment, the expectation and 
the needs of the users. This research adopted qualitative method to evaluate library websites by 
collecting data via checklist. The sample consists of academic library websites in the Gulf region. 
The findings are discussed based on the analyzed data. It showed that these websites are meeting 
the expectations and provides the information needs of the users.

موظفي  من  عينة  لدى  النفسية  والصحة  العمل  بضغوط  التنظيمية  العدالة  عالقة 
الكويت بدولة  العام  القطاع 

الخضر حمود  عثمان  أ.د  بوشيبه  خالد  أ.لطيفة 
النفس علم  قسم 

االجتماعية العلوم  كلية   

ملخص
إذا  وفيما  النفسية،  والصحة  العمل  التنظيمية وضغوط  العدالة  بين  هناك عالقة  كان  إذا  ما  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

من  الدراسة  عينة  تكونت  النفسية.  والصحة  والتوتر  التنظيمية  العدالة  إدراك  في  الجنسين  بين  إحصائيا  دالة  فروق  هناك  كانت 
تتراوح  اإلناث،  125 من  و  الذكور،  125 من  كالتالي:  العينة  التربية، وقسمت  العاملين في وزارة  الكويتيين  فردا من   250

العدالة  لمقياسي  الكلية  الدرجة  بين  االرتباط  بلغ معامل   .)7,8 33,9 )ع=  قدره  بمتوسط عمري  60 عامًا  20 و  بين  أعمارهم 
ارتباط سلبية مرتفعة  هناك معامالت  أن  كما  دال،  ارتباط سلبي  معامل  إلى  يشير  ، وهو   58  - العمل ر=  التنظيمية وضغوط 
بين  االرتباط  معامالت  كانت  في حين  العمل.  ومقياس ضغوط  الفرعية  التنظيمية  العدالة  لمقياسي   43  - و   ,36  - بين  تتراوح 
وغير  ضعيفة  أخرى  جهة  من  العمل  وضغوط  النفسية  الصحة  ومقياسي  جهة،  من  النفسية  والصحة  التنظيمية  العدالة  مقياسي 
مقياس  في  واإلناث  الذكور  متوسطات درجات  بين  فروقًا  هناك  أن  النتائج  أظهرت  كما  النتائج.  في  ذلك  مناقشة  دالة. وستتم 

 01 دالة عند مستوى داللة   “ قيمة “ت  كانت  اإلناث، حيث  أعلى من متوسط  الذكور  كان متوسط  التنظيمية، حيث  العدالة 
كان  ، حيث  واإلجرائية(  )التوزيعية  التنظيمية  العدالة  لمقياسي  واإلناث  الذكور  درجات  متوسطات  بين  فروق  إلى وجود  و 

الدراسة فروقًا حقيقية  تجد  ,05 ولم  دالة عند مستوى داللة  قيمة “ت “  اإلناث، حيث كانت  أعلى من متوسط  الذكور  متوسط 
العمل. ومقياس ضغوط  النفسية  الصحة  مقياسي  من  كل  في  واإلناث  الذكور  بين  جوهرية 
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الدماغي بالشلل  المصابين  المراهقين  لدى  االكتئاب  و  الوحدةالنفسية 
فاطمة سالمة عياد  د.  المطيري،  أ. نوف عكام 

النفس  علم  قسم 
االجتماعية العلوم  كلية 

ملخص
من جهة  الدماغي  والشلل  من جهة  واالكتئاب  النفسية  بالوحدة  الشعور  بين  االرتباط  درجة  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

الدراسة،  متغيرات  في  األصحاء  وبين  عقليا(  المتخلفين  )غير  الدماغي  بالشلل  المصابين  بين  الفروق  إلى  باإلضافة  أخرى، 
عن  الدراسة  نتائج  وأسفرت  لالكتئاب،  بيك  وقائمة  النفسية  بالوحدة  للشعور  كاليفورنيا  مقياس  تطبيق  تم  للهدف  وللوصول 
فروق  إلى وجود  باإلضافة  أخرى،  النفسية واالكتئاب من جهة  والوحدة  الدماغي من جهة  الشلل  بين  ارتباط موجب  وجود 

واالكتئاب  النفسية  بالوحدة  الشعور  متغير  من  كل  في  واألصحاء  الدماغي  بالشلل  المصابين  أداء  متوسطات  بين  إحصائيا  دالة 
الدماغي. بالشلل  المصابين  عينة  لصالح  وذلك 

Differential Relationships of Implicit and Explicit Aggression:
Predicting Different Types of Workplace Aggression

Hesham F. Gadelrab, Ph.D.
College of Social Sciences

Abstract
Most personality research in the workplace relies on self-reports. While self-report measures 
are believed to assess the explicit aspect of personality, a more recent approach for assessing 
implicit personality facet is based on conditional reasoning. The Conditional Reasoning Test 
for Aggression (CRT-A) was developed to assess implicit cognitions that justify aggressive 
behavior. The integrative model of personality proposes that both the explicit and implicit 
personality interact together to better predict different behavioral outcomes. The current 
Study aimed at examining the differential relationships of implicit and explicit components 
of aggressive personality in explaining different types of aggressive behavior variance (n = 
271). Results of the study provide substantial empirical support for the integrative model of 
assessment of aggression.
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الموظفين  من  عينة  لدى  النفسي  بالرفاه  وعالقتهما  الوظيفي  واالندماج  العمل  إدمان 
الخاص    القطاع  في  العاملين  الكويتيين 

العدواني، د. هدى جعفر أ. فجر هزاع 
النفس علم  قسم 

االجتماعية العلوم  كلية   

ملخص
الموظفين  من  عينه  لدى  النفسي  بالرفاه  الوظيفي  واالندماج  العمل  إدمان  من  كل  بين  العالقة  بحث  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

العاملين  الجنسين  من  الكويتيين  من  مبحوثًا   )250( من  عينة  على  الدراسة  أجريت  الخاص،  القطاع  في  العاملين  الكويتيين 
والرضا عن  والسعادة،  الوظيفي،  االندماج  من  بكل  إيجابيًا  العمل  إدمان  ارتباط  النتائج عن  أسفرت  الخاص.  القطاع  في 

دالة  فروقًا  أظهرت  كما  الحياة.  والرضا عن  والسعادة،  الوظيفي  االندماج  بين  إحصائيًا  دال  إيجابي  ارتباط  الحياة. ووجود 
دالة  فروق  وكذلك وجود  أعلى.  اإلناث  متوسط  كان  الحياة، حيث  والرضا عن  السعادة  متغيرات  في  الجنسين  بين  إحصائيا 
ومن  المتزوجين  متوسط  كان  حيث  االجتماعية  للحالة  وفقًا  الحياة  عن  والرضا  العمل،  على  اإلدمان  متغيري  في  إحصائيًا 
الحياة  والرضا عن  السعادة  متغيري  في  التعليمي  للمستوي  وفقًا  فروق  إلى  باإلضافة  العزاب.  من  أعلى  الزواج  لهم  سبق 
الذين يحصلون على دخل  الموظفين  أن  كما  الحياة.  أكثر سعادة ورضا عن  كانوا  أعلى  لديهم مؤهاًل جامعيًا  إن من  حيث 

الحياة. العمل، وأكثر سعادة ورضا عن  إدمانًا على  أعلى  دينار هم   1500 يفوق  الشهري 

دولة في  المركزي  السجن  نزالء  من  عّينة  لدى  األخالقي  التفكير  مستوى 
الكويت

الخضر عثمان  أ.د.  الهلبان،  عادل  فجر 
النفس علم  قسم 

االجتماعية العلوم  كلية   

ملخص
وقد  الكويت،  دولة  في  الذكور  المركزي  السجن  نزالء  من  عّينة  لدى  األخالقي  التفكير  لمعرفة مستوى  الدراسة  هذه  هدفت 
الضابطة  والمجموعة  فردا،   88 وعددهم  قضائية  بأحكام  عليهم  المحكوم  مجموعة  مجموعتين،  من  الدراسة  عّينة  تّكونت 

التفكير  مقياس  الباحثة  استخدمت  وقد  فردًاا.   88 وعددهم  الدولة  وزرات  مختلف  من  الموظفين  من  عدد  على  اشتملت  التي 
معظم  أن  يتبين  العّينة، حيث  توزيع  في  فروق جوهرية  النتائج على وجود  وّدلت  م(،   2001 )عبدالفتاح،  للراشدين  األخالقي 

كان عدد  في حين   % 33 بنسبة  فردًا   29 وبلغ عددهم   ، االجتماعية(  )المسايرة  الثالث  المستوى  في  كانوا  المحكوم عليهم 
للمستوى  بالنسبة  أما   ،% 17 بنسبة  فرداا،   15 بلغ عددهم  دال حيث  بشكل  أقل  المجموعة  نفس  من  الضابطة  المجموعة 

بنسبة  فرداا،   71 بلغ عددهم  الضابطة حيث  المجموعة  من  كانوا  فيه  األفراد  أن معظم  لوحظ  فقد  بالقانون(  )االلتزام  الرابع 
االجتماعي( )العقد  الخامس  المستوى  أما   ،% 64 بنسبة  فرداا،   57 المستوى  نفس  في  عليهم  المحكوم  بلغ عدد  بينما   ،% 80

عّينة  توزيع  في  اختالفات جوهريه  الباحثة  تجد  لم  حين  في  للمجموعتين  بالنسبة  العدد  حيث  من  متساوين  أفراده  عدد  كان  فقد 
المختلفة. األخالقي  التفكير  مستويات  من  كل  في  الجريمة  نوع  حسب  قضائية  بأحكام  عليهم  المحكوم 
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الكويت    جامعة  موظفي  من  عينة  لدى  التنظيمية  للعدالة  الفرد  إدراك  على  المزاج  أثر 
العنزي بدر  آالء  الطالبة: 

الخضر عثمان  أ.د.  إشراف: 
النفس علم  قسم 

االجتماعية العلوم  كلية 

ملخص
اإلجرائية  العدالة   , التوزيعية  العدالة   ( التنظيميةوابعادها  للعدالة  الفرد  إدراك  على  المزاج  أثر  معرفة  إلى  تهدف  الدراسة 

الدراسة.   متغيرات  في  الجنسين  بين  إحصائيا  دالة  فروق  هناك  كانت  إذا  ما  وبيان  المعلوماتية(,  العدالة   , التعاملية  العدالة   ,
إناثًا ( بمتوسط عمر ) م =  حيث تكونت عينة الدراسة من ١٨٠ فردًا من موظفين جامعة الكويت ) ٩٠ ذكورًا , و ٩٠ 

 ),Alkhadher & Gadelrab(  العدالة ٣ مجموعات تجريبية. فتم إستخدام مقياس  ٦,٨ (. تم تقسيمهم على  ٣٤,٤ , ع = 
المترجم  المزاجية  الحالة  التحقق من  ( ومقياس   Mayer & Gaschke( الرب الخضر و جاد  إعداد”  “التنظيمية من 

على  السلبي  والمزاج  اإليجابي  للمزاج  أثر  وجود  على  الدراسة  نتائج  دلت  الباحثة.  قبل  من  الكويتية  البيئة  على  والمقنن 
المزاج  للعدالة وخفض  األفراد  ادراك  من  االيجابي  المزاج  رفع  األربعة، حيث  بأبعادها  التنظيمية  للعدالة  األفراد  ادراك 

للعدالة.   ادراكهم  من  السلبي 

الكويت جامعة  طلبة  لدى  لإلنجاز  والدافع  الذات  بتقدير  وعالقته  المهني  النضج 
المشعان أ.د. عويد سلطان  أبرار عيد شريدة،  أ. 

النفس علم  قسم 
االجتماعية العلوم  كلية 

ملخص
)600( طالب  قوامها  عينة  لدى  اإلنجاز  ودافع  الذات  تقدير  من  وكاًل  المهني  النضج  بين  العالقة  لفحص  بدراسة  الباحثة  قامت 
النتائج على وجود  ، واإلناث )304(، ودلت   )296( الذكور  بلغ من عدد  العلمية واألدبية، حيث  الكليات  وطالبة من مختلف 

بين  إحصائيًا  دالة  توجد عالقة  أنه ال  في حين  المهني،  والنضج  لإلنجاز  الدافع  الذات وكاًل من  تقدير  بين  إحصائيًا  دالة  عالقة 
النضج  في  الذكور واإلناث  بين  ذات داللة إحصائية  توجد فروق  أنه ال  النتائج على  دلت  لإلنجاز، كما  والدافع  المهني  النضج 

الدراسية  المرحلة  من حيث  المهني  النضج  في  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  ال  كما  لإلنجاز،  والدافع  الذات  وتقدير  المهني 
فروق  توجد  بينما ال  الدراسية  السنة  في  اإلنجاز  دافع  في  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  بينما  بينهما،  تفاعل  يوجد  كما ال  والكلية، 
متوسط  أن  تبين  والكلية حيث  الدراسية  السنة  في  الذات  لتقدير  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  كما  الكلية،  من حيث  إحصائيًا  دالة 

الكليات  طلبة  متوسط  من  أعلى  االجتماعية  العلوم  طلبة  متوسط  كان  بينما  األخرى،  السنوات  من  أعلى  الرابعة  السنة  طلبة 
األخرى. الكليات  بطلبة  مقارنة  ألنفسهم  تقديرًا  أكثر  االجتماعية  العلوم  طلبة  أن  أي  الذات،  تقدير  في  األخرى 



العلوم االجتماعية

ألبــحــاث ا قــطــاع  5657

الدم  سرطان  مرض  لدراسة  المكان  والتحليل  الجغرافية  المعلومات  نظم  استخدام 
بين )2012-2006(   ما  لفترة  الكويت  بدولة 
النصرهلل عبداهلل  د. محمد  المطر،  غانم  د. محمد 

الجغرافيا قسم 
االجتماعية العلوم  كلية 

ملخص
مدتها ست  زمنية  لفترة  الدم  لمرض سرطان  الزماني  التحليل   -١ هما:  أساسيتين  قضيتين  دراسة  على  البحث  هذا  يركز 

السكنية  المناطق  في  مكانيا  الكويت  دولة  في  الظاهرة  هذه  تقصى  المكاني عن طريق  التحليل   -٢  .)٢٠٠٦-٢٠١٢( سنوات 
باالستعانة  متغيراته  و  البحث  فرضية  تقضي  في  الجغرافية  المعلومات  نظم  تقنية  إستخدام   -٣ الست.  المحافظات  حدود  في 

.)Linear Regression( الخطي باالنحدار 

الكويت دولة  في  “المخترعين”  الموهوبين  لدى  اليأس  و  عالقته  و  للكمالية  التطلع 
أ. د. هشام فتحي جاد الرب العازمي،  أ. هيفاء هابس 

النفس علم  قسم 
االجتماعية  العلوم  كلية   

ملخص
مركز  في  “المخترعين”  الموهوبين  لدى  واليأس  واالكتئاب  للكمالية  التطلع  بين  العالقة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

اليأس  ومقياس  بيك،  أرون  إعداد  لالكتئاب  بيك  قائمة  من  كل  تطبيق  تم  للهدف  وللوصول  واالبداع،  للموهبة  األحمد  صباح 
بين  ارتباط  الدراسة عن وجود  هذه  وأسفرت  السميع.  عبد  أمال  إعداد/  العصابية  الكمالية  الميول  واستبيان  بيك،  أرون  إعداد 

العينة. نفس  لدى  واليأس  للكمالية  التطلع  بين  ارتباط  وجود  وعدم  الموهوبين،  لدى  واالكتئاب  للكمالية  التطلع  من  كل 
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  Foreword   Foreword 

The event was widely attended, amidst the presence   of Assistants Vice President for Research, Prof. 
Yousif Garashi, Prof. Haider Behbehani, and  Dr. Laila Marouf, as well as an   elite  gathering of faculty 
Deans and Vice Deans, KU’s executive, administrative  and faculty  community. The organizational 
arrangement of the event  is attributable to the sustained efforts of Prof. Laila Marouf, and in enlisting the  
participation of researchers in the Humanities posters  events. 

All displayed posters provide critical substance for generating year 2018  Humanities Posters Booklet, 
documented as a vital reference resource for faculties and researchers, interested  in expanding the realms 
of their scientific  interests, and exploring challenging opportunities for more advanced and collaborative 
research.   In presenting the Humanities Posters Booklet, it is RS intent to share the critical scientific 
information of humanities faculties, whose participation in the Humanities Scientific Poster Day, 
effectively contributed in making it a successful and scientifically rewarding event. 
.  

Prof. Jasem Yousef Al-Kandari                                                                                   March 2018
Vice President for Research  
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  Foreword 

Foreword
In-keeping with its annual commitment of bringing together the humanities faculties on a common 
platform for joint display of their latest research activity and  accomplishments, the Research Sector 
significantly marked year 2018 Humanities  Posters Day event held under the Patronage of Kuwait 
University President, Prof. Hussein Al-Ansari, and hosted by the Vice President for Research, Prof. Jasem 
Al-Kandari,  The event provided a dynamic  outlook of most significant developments in the areas of 
humanities research, largely focused on faculties current areas of interest, and issues of scientific, social, 
economic and contemporary significance.    Advocating  the policy of scientific coordination across 
faculties, the event professed  the ideology of discussions, dialogue  and interaction  among faculties, 
providing nurturing grounds  for new ideas to emerge for potentially significant joint and interdisciplinary 
research. 

It is largely within this progressive frame, the event held at the College of Business Administration, 
on March 7, 2018, exhibited as many as 90 posters, representative of latest  research activity of  five-
faculty humanities cluster, with displayed posters distributed over the faculties of Arts )3(, Business 
Administration )40(, Education )18(, Sharia & Islamic Studies )13(, and Social Sciences )16(.  Providing 
revealing  insights into humanities faculties creative pulse, the event significantly involved the 
participation of  faculty members, teaching assistants and graduate students, highlighting  their ongoing 
and accomplished  research in the joint display of  their latest research activity on the posters platform 
for scientific and public viewing.   

In organizing the annual humanities  posters event, RS sustained efforts are driven towards spearheading 
the culture of scientific openness  among  humanities faculties, and  encouraging researchers to  invest 
their  talent and expertise in probing issues of national, scientific and social relevance through original, 
innovative and high quality ventures.  Hence,  apart from inculcating the values of scientific coordination 
and connectivity, the humanities poster event offers an ideal  opportunity for  researchers  to ensure wide 
exposure of their scientific accomplishments, and draw benefit from ensuing discussions and  feedback 
for  furthering their research activity through more refined and creative ventures of scientific, social, 
economic and human value. 
 
This underlying  purpose dominates Research Sector’s ambitious drive for humanities faculties involvement 
in innovative research, reflecting creative dimensions of humanities and social sciences research,  amply 
visible in their original, high quality and distinguished research.  The research themes largely addressed 
contemporary  issues and realities of human life and society,  providing critical substance for participating  
researchers to discuss, debate and explore issues of mutual interest for pursuing advanced, innovative and 
collaborative research.  The  quality norm in faculty research assumes added significance, considering that 
the posters activity is tied with  the benefit of  awards for top ranking posters, encouraging  researchers 
to strive for excellence in their scientific  endeavors, and win befitting honors  for their distinguished 
research.  The award winning posters are identified through the standard review process, for which a 
high level  technical committee is constituted for short-listing top-ranking posters, as the event’s winning 
entries on grounds of scientific merit and excellence of displayed research. 
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Scientific Poster Day - Arts, Humanities & Social Sciences Faculties
March 7, 2018                           (Arts, Business Administration, Education, Sharia and Social Sciences)
 

Prof. Jasem Yousef Al-Kandari 
Vice President for Research
Research Sector
Kuwait University, KUWAIT
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