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المقدمــة

 المقدمــة
       

 ،2019 /2018 كاديمــي  ي تنظيــم يــوم الملصــق العلمــي للعــام الأ
بحــاث بعادتــه الســنوية المتمثلــة �ن يســتمر قطــاع الأ

ي أجــواء يســودها النفتــاح والتبــادل 
ي وإنجازاتهــا العلميــة �ن

حيــث يوفــر للكليــات المنــ�ب المناســب لعــرض نشــاطها البحــ�ث

نســانية والعلــوم الجتماعيــة والآخــر  ن أحدهمــا للكليــات الإ ن منفصلــ�ي العلمــي. ويقــوم القطــاع ســنوياً بتنظيــم يومــ�ي

ن مــن جميــع التخصصــات والمجالت  للكليــات العلميــة، حيــث تركــز فعاليــة يــوم الملصــق العلمــي عــى جمــع الباحثــ�ي

راء والهتمامــات، ولتعزيــز فــرص طرح الأفــكار الجديدة  ي حــدث واحــد لتشــجيع النقــاش والحــوار، وتبــادل الآ
العلميــة �ن

بحــاث ذات التخصصــات المتعــددة. ويســعى القطــاع مــن خــلل فعاليــة يــوم الملصــق العلمي إىل تشــجيع  وإنجــاز الأ

ي تســتحوذ عــى الهتمام 
بحــاث ذات الأصالــة والجــودة العالية، ال�ت بــداع العلمــي عــ�ب الأ الكليــات عــى البتــكار والإ

نســانية والعلــوم  ي هــذا العــام، تغطــي فعاليــة الملصــق العلمــي للكليــات الإ
هــا العلمــي. و�ن ن وتحــوز عــى التقديــر لتم�ي

ي قطــاع الكليات 
ي تــم إنجازهــا �ن

بحــاث الــ�ت ي لســت كليــات مختلفــة تعــرض ملصقاتهــا أحــدث الأ
الجتماعيــة النشــاط البحــ�ث

دارية  (، والعلوم الإ 2ملصقــاً نســانية خــلل العــام. ويجمــع الحــدث عــرض المنجــزات البحثيــة لــكل مــن كليــة الآداب ) 1 الإ

9 ملصقــات(، والعلــوم  ســلمية ) يعــة والدراســات الإ (، والحقــوق )ملصقــان(، وال�ث 20 ملصقــاً بيــة) (، وال�ت 20ملصقــاً  (

.) 20 ملصقــاً الجتماعيــة )

ي فعاليــة هــذا العام  مــن الكليات 
صــدار عرضــاً شــاملً لخلصــات جميــع الملصقــات العلميــة المشــاركة �ن ويقــدم هــذا الإ

ي كليــة الآداب، حيث ســيعقد 
ربعــاء الموافــق 13 مــارس 2019 �ن ي يــوم الأ

ي ســتتم �ن
نســانية والعلــوم الجتماعيــة الــ�ت الإ

بحاث، وســط  اف قطاع الأ نصــاري، مديــر جامعــة الكويــت، وبتنظيم وإ�ث ن الأ الحــدث تحــت رعايــة وحضــور أ.د. حســ�ي

ن مــن نــواب المديــر، وعمــداء الكليــات، والعمــداء المســاعدون، وأعضاء هيئــة التدريــس، والباحثــون، وطلبة  حضــور ممــ�ي

نســانية والعلــوم الجتماعيــة مــن خلل  ي الكليــات الإ
ن �ن هــم. وســتعرض الملصقــات إبــداع الباحثــ�ي الدراســات العليــا وغ�ي

ن بالأصالــة والبتــكار والجــودة العاليــة، حيــث تناولــت مختلــف القضايــا والموضوعــات المتعلقــة  ي تتمــ�ي
أبحاثهــم الــ�ت

راء واستكشــاف الأفكار  نســانية والجتماعيــة، ممــا يوفــر مــادة خصبــة للحــوار والنقــاش وتبــادل الآ بمجــالت العلــوم الإ

ن مــن مختلــف الكليات. ن الباحثــ�ي ك بــ�ي الجديــدة ذات الهتمــام المشــ�ت

نجاز  ي ســعيه الدائــم نحــو تشــجيع الكليــات عــى توحيد جهودهــا لإ
ويتمثــل الهــدف مــن إقامــة القطــاع لهــذه الفعاليــات �ن

بحــاث المتقدمــة ذات القيمــة العلميــة العاليــة للدولــة والمجتمــع، حيــث تشــكل أيــام الملصــق العلمــي الفرصــة  الأ

بحــاث والدراســات  نجــاز الأ ن تخصصاتهــم المختلفــة لإ ن لتحقيــق التواصــل وبنــاء روابــط التعــاون بــ�ي الملئمــة للباحثــ�ي

ن  ن الكليــات والباحثــ�ي بحــاث حاليــاً انتشــاراً واعــداً للثقافــة العلميــة والبحثيــة بــ�ي المتقدمــة والمبتكــرة. ويرصــد قطــاع الأ

ي رفــع جــودة البحث 
، ويســهم �ن ي

بــواب أمــام التعــاون العلمــي والبحــ�ث والتخصصــات العلميــة المختلفــة، ممــا يفتــح الأ

ي هــذا 
بحــاث تحــرك القطــاع �ن ي جامعــة الكويــت. ويمثــل التنظيــم الســنوي لنشــاط الملصــق العلمــي لقطــاع الأ

العلمــي �ن

ي تســليط الضــوء عــى القــدرات والجهــود العلميــة والبحثيــة للكليــات المشــاركة، وإســهامها 
التجــاه، حيــث يســهم �ن

ي جامعــة الكويــت.
ي دفــع عجلــة التقــدم العلمــي �ن

ن �ن المتمــ�ي



IV

يــوم الملصق العلمي2019 

2019 ليقدم  نســانية والعلــوم الجتماعيــة 2018/ ي يــوم الملصــق العلمــي للكليــات الإ
ي ضــوء هــذا الهــدف، يــأ�ت

و�ن

ي 
ي لأعضــاء هيئــة التدريــس، والمدرســون المســاعدون وطلبــة الدراســات العليا �ن

بــداع العلمــي والبحــ�ث خلصــة الإ

ن واجتهادهــم مــن خلل منــح الجوائز  نســانيات. وســيتم تعزيــز قيمــة هــذه الفعاليــة وتقديــر جهــود الباحثــ�ي قطــاع الإ

والمكافــآت التشــجيعية لأفضــل الملصقــات العلميــة المشــاركة. لذلــك، ســيتم عــرض جميــع الملصقــات المشــاركة 

ي الفعاليــة عــى لجنــة فنيــة متخصصــة تــم تشــكيلها لختيــار أفضــل ثلثــة ملصقــات اعتمــاداً عــى جودتهــا وقيمتهــا 
�ن

العلميــة، حيــث ســتقدم الجوائــز تحــت فئــات أعضــاء هيئــة التدريــس، والمدرســون المســاعدون وطلبة الدراســات 

العليــا.

نســانية من خــلل عــرض ملخصــات الملصقــات العلمية  ي الكليــات الإ
ي �ن

صــدار نبــذة عــن النشــاط البحــ�ث ويقــدم هــذا الإ

ن بتوســعة آفاقهــم العلميــة والبحثيــة  ن المهتمــ�ي ي متنــاول الكليــات والباحثــ�ي
ي الحــدث، ليكــون مرجعــاً عمليــاً �ن

المشــاركة �ن

بحــاث المبتكــرة والمتقدمة. نجــاز الأ عــ�ب استكشــاف الفــرص الجديــدة لإ

2019                                                                  أ.د. جاســم الكنــدري مــارس 

بحــاث                                                                              نائــب مديــر الجامعــة للأ
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Evaluating the Effect of Using Different Transcription Schemes in 
Building a Speech Recognition System for Arabic

Dr. Eiman Alsharhan
Department of Arabic language and literature

College of Arts

ABSTRACT:

Arabic language poses non-trivial issues for Automatic Speech Recognition )ASR( systems. This paper is concerned 

with the problems posed by the complex morphology of the language and the absence of diacritics in the written 

form of the language. Several acoustic and language models are built using different transcription resources, namely 

a grapheme-based transcription which uses non-diacriticised text materials, phoneme-based transcriptions obtained 

from automatic diacritisation tools )SAMA or MADAMIRA(, and a predefined dictionary. The paper presents a 

comprehensive assessment for the aforementioned transcription schemes by employing them in building a collection 

of Arabic ASR systems using GALE )Phase 3( 200 hours Arabic broadcast news and broadcast conversational speech 

datasets.

ي القرآن الكريم – دراسة تحليلية
االأرسار الداللية للتذك�ي والتأنيث �ف

إعداد : د / وضحة عواد الفضىي
كلية الآداب 

قسم اللغة العربية

الملخص: 
وري  ي تر تيب الجملة ، وهي مطلب �ن

 تعد ظاهرة التذ ك�ي والتأنيث من الدراسات النحوية الهامة ، لما لها من أثر كب�ي �ن
ي القرآن الكريم إذ يؤنث 

ي الد ا رسات اللغوية، و كان لذلك الهتمام ظهور جانباً من جوانب العجاز �ن
ن �ن لدى المتخصص�ي

فيه المذكر، ويذكر فيه المؤنث، ويخ�ب عن أحدهما بالأخر.
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ABSTRACT:

The present paper looks into the translation of English focus structures into Arabic relying on textual data extract-

ed from Gibran Khalil Gibran’s The Prophet. Through examining examples of fronting, fronting plus subject-verb 

inversion, fronting plus subject-auxiliary inversion and It-clefts, it was found that such structures problematize the 

translation process as they require a high degree of expertise on the translator’s part. Fronting in Arabic was a major 

syntactic device that the translation has employed to successfully handle focusing a certain sentence constituent. As 

second-layer emphatic elements, inversion and clefting were largely missed in the Arabic translation, yet they can be 

catered for using grammatical or lexical emphatic markers to achieve a comparable degree of focus.

The Translation of Interactional Metadiscourse Markers: The Case 
of the 2016 US Presidential Debates

Bushra Ahmed Kalakh & Prof. Mohammad Farghal
Department of English

College of Arts

ABSTRACT:

This research targets recognizing interactional metadiscourse markers in spoken political discourse to detect how 

translation from English to Arabic could relay them metacommunicatively, thus interconnecting metadiscourse, 

political and translation studies. Therefore, its approach is trifold adopting Hyland’s )2005( model of metadiscourse 

markers to categorize linguistic representations of audience engagement, self-presentation, boosting, hedging and 

attitude, Wieczorek’s )2013( concept of clusivity for a political view of the text and Nord’s )2007( concept of 

metacommunication in translation. The findings draw attention to the conventional usage of these markers as per-

suasive in politics to underline that manipulating, neglecting or failing to render them could potentially cause loss in 

their pragmatic value through visibility, interpersonal, illocutionary and emphasis changes )Chesterman 2000(.

English Focus Strutures in Arabic Translation: A Case Study of 
Gibran’s The Prophet

Mohamed Farghal & Bushra Kalakh
Department of English Language and Literature 

College of Arts
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The Translation of Lyrics: Translations of “Let It Go ” from the Disney 
Movie Frozen into Spanish, Latin American Spanish, and Arabic

Elaf Al-Awadhi
Department of English Language and Literature 

College of Arts

ABSTRACT:

This study aims to examine lyrics translation of the famous song Let It Go taken from the international hit movie

Frozen. The study will cover the original text in English and its translations into Spanish, Latin American Spanish, 

and Arabic, in order to show how lyrics translation affects the song’s reception outside the United States of America 

)USA(. This study attempts to determine the different macro and micro translation strategies employed by translators 

when it comes to lyrics translation. The song Let It Go and its three translated texts are selected and examined to 

assess and determine the best translation strategies that are adopted outside the USA to produce an impact similar to 

that of the original. Results of this study are based on the outcome of the qualitative and descriptive analysis of these 

sample texts, while considering the various intervening socio-cultural and linguistic factors that affect lyrics transla-

tion in these regions. This study identifies the gains and the losses that both source and target texts may endure upon 

translation.

The Hits and Misses When Translating American Movie Titles to 
Spanish, Latin American Spanish, and Arabic

Elaf Al-Awadhi
Department of English Language and Literature 

College of Arts

ABSTRACT:

This thesis aims to examine movie title translation from English to Spanish, Latin American Spanish, and Arabic, in

order to show how film title translation affects its reception outside the United States of America )USA(. This thesis

attempts to determine the different macro and micro translation strategies employed by translators when it comes to

movie title translation. Random samples of 100 American movie titles of various genres and their translations are

selected and examined to assess and determine the best translation strategies that are adopted outside the USA to

produce an impact similar to that of the original. Recommendations of this thesis are based on the outcome of the

quantitative and qualitative analysis of these samples, while considering the various intervening socio-cultural and

linguistic factors that affect film title translation in these regions. This study identifies the hits and misses, the gains 

and the losses that both source and target texts may endure upon translation.
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Translating Euphemisms: Searching for the Proper Solution
Dr. Mohammad Bin Naser & Dr. Shamlan Al-Qenaie

Department of English Language and Literature 
College of Arts

ABSTRACT:

A euphemism is a word or a phrase that is used in speech or text to avoid the direct use of particular taboo words/

themes, such as death, body parts, relationships, disabilities, labor jobs, substance abuse, and politics. Euphemisms 

are also used to avoid the vulgar and insensitive content associated with certain terms. Our paper explores the 

difficulty of translating euphemism based on the influence of the subject matter of euphemism.

Between Cosmopolitan & National Identities: The Author in the 
Works of Mary Robinson

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

College of Arts

ABSTRACT:
In recent critical examinations of Mary Robinson’s work, critics have noted her simultaneous rejection and praise of cosmopolitanism, which might 

appear contradictory: she found the diverse and cosmopolitan culture of London liberating, while at the same time, she complained of aristocratic 

patronage being bestowed on foreign instead of national talents. As Wohlgemut has argued in Romantic Cosmopolitanism, the relationship between 

cosmopolitanism and nationalism should not be seen in oppositional terms, where supporting one entails the exclusion of the other, especially as 

the early nineteenth century witnessed “different Romantic inflections of Enlightenment cosmopolitanism”. Mary Robinson’s stance on cosmopoli-

tanism, therefore, is not contradictory; rather, it is an attempt to acknowledge the roles played by national and international contributions in forging 

the cultural landscape of London at the end of the eighteenth century. This paper examines the various representations of the author in Mary 

Robinson’s work in order to demonstrate how they highlight both the national and cosmopolitan dimensions that defined the writing profession 

in London at the turn of the century. The representations that appear in her prose and poetry )Walsingham, “Sylphid Essays”, “Present State of 

the Manners and Society of the Metropolis” and “The Poet’s Garret”( appropriate and transform the distinctly British image of William Hogarth’s 

Distressed Poet to undermine the “scribbling hack”/”solitary genius in nature” dichotomy and demonstrate how writers were open to national and 

continental cultural influences equally. Her representations of the author therefore offer an “urban poetics” that is both national and cosmopolitan 

and runs counter to the nature poetics espoused by Wordsworth, who viewed the influx of continental cultural influences with suspicion.



7

الآداب

Le rôle positif de l’apprentissage nomade du FLE chez les étudiants 
Koweitiens

Dr. Hani Abdel Azim Qotb
Department of the French Languag and Culture

College of Arts

L’impact de la traduction sur le développement des compétences 
langagières chez les étudiants de FLE à l’Université du Koweït

Dr. Hani Abdel Azim Qotb
Department of the French Languag and Culture

College of Arts

ABSTRACT:

L’omniprésence des réseaux sociaux a favorisé l’apprentissage connectiviste nomade du FLE qui permet aux ap-

prenants d’être exposés de manière quasi-manière à la langue-cible. Ainsi, nous avons mené une expérience de 

formation hybride du FLE qui amélioré certaines compétences communicatives en langue-cible chez les apprenants 

Koweitiens.

ABSTRACT:

Cette recherche souligne le rôle positif de la traduction dans le développement des compétences langagières chez les 

apprenants de FLE à l’Université du Koweït. D’une part, la présence de la langue maternelle a pu faciliter l’accès à la 

langue cible sur les plans lexical et grammatical. D’autre part, la langue maternelle a favorisé les interactions en classe 

de langue.
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وع تاريخي لم يكتمل  إشكالية لجنة كتابة تاريخ الكويت )م                   ( م�ش
أ. د. عبدهللا محمد الهاجري

 كلية الآداب
قسم التاريخ

الملخص: 
ي 

ي هذه الدراسة كأحد بواك�ي الدراسات الموسعة ال�ت
انطلقاً من أهمية التاريخ و الحفاظ عليه و نقله إىل الأجيال صحياً تأ�ت

ي عام 
تناولت بشكل مركز قضية و إشكالية كيف كتب تاريخ الكويت الرسمي و ملبسات كتابته عى يد اللجنة المشكلة �ن

1959م برئاسة الشيخ صباح الحمد الجابر الصباح. 

مارة ، الدولة: التأسيس - التطور - الهوية - المجتمع تاريخ الكويت االإ
أ. د. عبدهللا محمد الهاجري

 كلية الآداب
قسم التاريخ

الملخص: 
ي تسلط الضوء بشكل دقيق عى تاريخ الكويت الحديث والمعا� منذ 

الكتاب يعد إحدى الدراسات التاريخية الموسعة ال�ت
ي عام 1990 م ، وذلك مرورا بعلقتها بالقوى والمناطق المجاورة ؛

ة الغزو العرا�ت نشأتها وتأسيسها عى يد العتوب ح�ت ف�ت
طبيعة إدراتها ؛ حكامها ؛ تطور مجتمعها ؛ حراكها السياسي ؛ استقللها هويتها ، كيفّية تشّكل هذه الهويّة وأسباب تمايزها 

ن الرؤية والنص  ي إشكالية تأسيس الكويت وكيفية نشأتها ؛ معتمد ا عى الُموازنة ب�ي
، كذللك يطرح الكتاب رؤية جديدة �ن

ن الدراسات والأبحاث الأكاديمّية الُمعا�ة،إضافة لحقول  الكلسيكي القديم الُمستِند عى المصادر التاريخّية الأولّية ، وما ب�ي
ها من أدوات النقد والتحليل والتفس�ي . معرفّية ُمتشّعبة؛ كالتاريخ والسياسة والعلقات الدولّية ؛ وغ�ي

1967-1959
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وغليفية أنموذجا ف والحضارة المرصية القديمة »ابن وحشية« واله�ي علماء المسلم�ي
أ. د أحمد محمد سعيد

 كلية الآداب
قسم التاريخ

الملخص: 
ي فهم 

سلمي ومن ذلك اهتمامهم وريادتهم �ن ن بدراسة اثار مناطق الفتح الإ  يتناول هذا البحث اهتمام علماء المسلم�ي
ن القدماء وبخاصة ما تعلق باللغة المرصية القديمة بخطوطها المتنوعة واشكالها المختلفة كما  منجزات حضارة المرصي�ي

سلمي أبو بكر أحمد بن عىي بن قيس بن المختار و  ي نقوشها المتعددة. يركز البحث عى محاولت العالم الإ
ظهرت �ن

ي فصوله 
ي معرفة رموز الأرقام« والذي ابان �ن

ي » ومخطوطھ »شوق المستهام �ن
المعروف بابن وحشية النبطي والكلدا�ن

ن القدماء. هذا المخطوط الذي حاز عى اهتمام  الهتمام بدراسة اك�ث من 90 قلم مختلفا من بينها كتابات المرصي�ي
ه  ية ون�ث ن نجل�ي ق النمساوي »جوزيف همر« J.Hammer الذي ترجمھ للإ ي العرص الحديث وكان من اولهم المست�ث

العلماء �ن
ي لندن عام 1806 . ثم ما تل جهده من جهود علماء اخرين.

�ن

ي دولة الكويت )1921  1963 م(
داري �ف التطور االإ

ي
د. حمد محمد القحطا�ن

 كلية الآداب
قسم التاريخ

الملخص: 
ي 29 يناير 1963 م ، 

ي �ن
ي دولة الكويت منذ تأسيسها عام 1613 م ح�ت افتتاح مجلس الأمة الكوي�ت

داري �ن تتناول هذه الدراسة أهمية التطور الإ
ي 11 نوفم�ب 1962 م ، وقد بدأ هذا النظام أقرب إىل النظام 

ي �ن
داري بإصدار الدستور الكوي�ت وبدأ هذا التطور بشكل تدريجي واكمل النظام الإ

مارة أخذ ا مبدأ الشورى لكن الوضع مالبث أن بدأ يتغ�ي عام 1921 م ، عندما أسس  ي الإ
القبىي وكان يديره الحاكم اعتماد ا عى القضاء والأمن �ن

ي 
يعي عام 1938 م ، الذي يعت�ب بداية الديمقراطية الحقيقية �ن ي الكويت ثم تطور الأمر بأجراء انتخابات المجلس الت�ث

مجلس الشورى الأول �ن
داري يتطور  دارية ، و منذ بداية الخمسينيات أخذ النظام الإ ي الشئوون الإ

مارة وتساند الحاكم �ن ي الإ
الكويت ثم بدأت الدوائر الحكومية تظهر �ن

ي أعقبت الستقلل 
ة ال�ت نشاء عام 1952 م ، واللجنة التنفيذية العليا عام 1954 م ، والمجلس الأعى 1956 م ، وشهدت الف�ت بظهور مجلس الإ

ي ديسم�ب 1961 م ، والذي أصدر دستور الكويت عام 1962 
داري إذ أجريت انتخابات المجلس التأسيسي �ن ي التطور الإ

عام 1961 نقله نوعية �ن
ي 

ي 29 يناير 1963 ،وفعل الدستور الكوي�ت
ي 23 يناير 1963 م وافتتح أول مجلس للأمة رسمي ا �ن

ي �ن
م ، ثم أجريت انتخابات مجلس الأمة الكوي�ت

يعية ،القضائية ،ويعد سمو أم�ي الكويت مسئوول  ي دولة الكويت ثلث سلطات أساسية هي السلطة التنفيذية ،والسلطة الت�ث
. أخ�ي ا أصبح �ن

ن لدولة الكويت يعتمد عى الديمقراطية  عن السلطات الثلث وفق منظومة مواد الدستور رقم ) 51 ، 52 ، 53 ( ، وبهذا تشكل نظام إداري متم�ي
الحقيقة ، وقد تناول كل ما يتعلق بشئون الحاكم والمحكوم.
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: قراءة فلسفّية تاريخّية عن رواية فرانِكنشتاين للمؤّلفة  ّي وف رانِكنشتاين شيلي الِفكر االأور�ب
ماري شيلي 

محمد راشد خرشان
 كلية الآداب
قسم التاريخ

مصادر تاريخ الكويت الُمهَملة )ُمذّكرة جورج بارنز بروكس نموذًجا(
أ. د. عبدهلل محمد الهاجري - محمد راشد خرشان

 كلية الآداب
قسم التاريخ

الملخص: 
ي أنتجتها طوال 

(، هي المؤّلفة الوحيدة ال�ت يّة )ماري شيىي ن  تكاد أن تكون الرائعة الأدبّية )فرانكنشتاين( للأديبة الأنجل�ي
ي فحسب، بل أيًضا عى ُمستوى العالم بأ�ه. تدور أهمّية هذه  ي الوسط الغر�ب

تها الأدبية؛ ذلك لذيوع َصيتها ليس �ن مس�ي
ي  ي الوسط الأور�ب

؛ فهي ِمرآة عاكسة لفعالّية المفاهيم الِفكريّة الُمتداولة �ن ي ي زمنھ الأد�ب
الرواية حول َفَلكها الِفكري الفريد �ن

ي والميثولوجي، وبجانب 
يماءات الفلسفّية التنويريّة، والنظ�ي الدي�ن إبّان القرن الثامن ع�ث والتاسع ع�ث الميلدي؛ فالإ

ة الُمحوريّة  ن ة الزمنّية، والفعالّية الواقعّية لذاتّية شيىي اليافعة، كانوا جميعهم بمثابة الرك�ي ملِمح الثورة الصناعّية لتلك الف�ت
ن )فرانِكنشتاين( و)المخلوق(. وبسبب هذا الُمحتوى، تشّكلت  يها الرئيسّي�ي نحو إلهام ودفع شيىي إىل خلق الرواية بُعنرَصَ

يّة  ِفكرة هذه الورقة البحثّية الساعية إىل تسليط بعض الضوء عى ُجزء من ملِمح الحياة الأوربّية الحديثة، بجوانبها التنظ�ي
ي ثنايا الرواية.      

والتجريبّية، المضمونة �ن

الملخص: 
ي من خللها 

يّة إحدى المصادر الُمهّمة الُمتناولة لتاريخ الكويت الحديث والُمعا�، وال�ت ن ي اعتبار الوثائق الأنجل�ي
ل َريب �ن

ي القرن الثامن ع�ث 
اضات المنطقّية المنوطة بالصورة العاّمة لَبلدة الكويت �ن ل الكث�ي من الحقائق والف�ت ن نستطيع أن نخ�ت

يّة الُمهَملة  ن ، هدفت هذه الدراسة إىل تسليط ضوء ُموّسع حول إحدى تلك الوثائق الأنجل�ي والتاسع ع�ث الميلدي. وبالتاىلي
ي ُمختارات بومباي العدد 

ي الساحة الأكاديمّية؛ أل وهي ُمذّكرة )جورج بارنز بروكس George Barnes Brucks ( المحفوظة �ن
�ن

ي أطلقتھ حكومة بومباي 
ي ال�ت

ي والهيدروغرا�ن
وع الَمسح الُجغرا�ن 24 الصادر عام 1856 . هذه الُمذّكرة هي إحدى إنتاجات م�ث

ي بتاريخّية سواحل 
ي أسفرت عن ِعّدة تقارير وخرائط تع�ن

ة ) 1820 - 1829 (، وال�ت ي ف�ت يطانّية نحو سواحل الخليج العر�ب ال�ب
ي القرن التاسع ع�ث الميلدي.

الخليج �ن
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الآداب

 : ف ف الكويتي�ي ف والسياسي�ي حدود الحرية والمسئولية للصحافة الكويتية من منظور الصحفي�ي
»دراسة مقارنة«

د. مناور بيان الراجحى 
قسم العلم 

كلية الآداب

الملخص: 
ي حاولت رصد تلك 

علم إىلي العديد من الدراسات ال�ت ي مجال الإ
خضعت مفاهيم الموضوعية والحرية والمسئولية �ن

ي حول أي من 
المفاهيم وتحديد أبعادها، وعىي الرغم من الكم الهائل من هذه الدراسات إل أنها لم تصل إىل اتفاق نها�أ

طار سعى البحث إىل الكشف عن مدى  ي هذا الإ
كيبة المعقدة لها بل بسبب نسبيتها، �ن هذه المفاهيم ليس فقط بسبب ال�ت

ن  ن والسياسي�ي الوعي والفهم لحدود مفهوم حرية الصحافة الكويتية ومسئوليتها إزاء مجتمعها، وذلك لدى كل من الصحفي�ي
. ن الكويتي�ي

ف  ف العامل�ي أساليب تنظيم وإدارة الجهاز التحريري بالصحف الكويتية من منظور الصحفي�ي
بهذه الصحف

د. مناور بيان الراجحى 
قسم العلم 

كلية الآداب

الملخص: 
ن  ن العامل�ي سعى البحث إىل توصيف أساليب تنظيم وإدارة الجهاز التحريري بالصحف الكويتية من وجهة نظر الصحفي�ي

ي شئون الجهاز التحريري وتوجهاتھ المهنية، والتعرف 
دارة العليا �ن بتلك الصحف، وما يرتبط بذلك من رصد حدود تدخل الإ

ي الحكم عى كفاءة 
ن �ن ات تع�ي عى خصائص وسمات الجهاز التحريري بالصحف الكويتية بشكل يمكن من الخروج بمؤ�ث

ن يمثلون مختلف  العمل وتدفقھ داخل الصحف الكويتية، وقد طبقت الدراسة عى عينة قوامها ) 209 ( مفردة من الصحفي�ي
الصحف الكويتية.
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ف النظرية والتطبيق ي أبياه ب�ي
ف لدى كوامي أنطو�ف نظرية ال�ش

د. محمد الوهيب، د. شيخة بن جاسم
قسمالفلسفة 

كلية الآداب

الملخص: 
ي تقف وراء أي 

ف: كيف تحدث الثورات الخلقية( الأسباب ال�ت ي كتابه )ميثاق ال�ث
ي أبياه �ن

يناقش الفيلسوف كوامي انطو�ن
ف. تقدم هذه  ي هذا الصدد، نجد إشارته لتصور من النادر العثور عى نقاش فلسفي عميق حوله: ال�ث

. و �ن ي
تقدم أخل�ت

ف، ذلك من خلل اهتمام خاص بالسؤال المتعلق بتطبيق هذه  الورقة فحصا نقديا لدعاءات أبياه المركزية حول ال�ث
ي من ناحية و أداة لردع 

ف لدى أبياه من كونها محرض للفعل اللأخل�ت شارة لغموض ملزم لفكرة ال�ث النظرية، كما تحاول الإ
ف من خلل علقته بمفاهيم عدة مثل: الهوية، القانون، و  هذه الأفعال من ناحية أخرى. تفحص هذه الورقة و تصور ال�ث

الواجب.

Building Craftsmen in Mamluk Society 648-923/1250-1517:
The Professional Muhandis in Context

Amenah Abdulkarim
History Department 

College of Arts

ABSTRACT:

This study examines the building craft in Cairo and other major cities during the Mamluk era )648-923/1250-1517(. 

In contrast with much current scholarship, this study argues for the existence of a group of educated professionals, 

usually called muhandisīn )singular: muhandis ( who were both familiar with the theoretical literature and involved 

in building construction. This group acted as the top professionals of the building craft. They were certified by the 

qāḍī’s court as authoritative experts in their profession and were represented in their society as respected figures. 

In ninth/fifteenth-century Mamluk Egypt, this group of educated professionals likely became more prominent and 

developed a professionalized identity under the term mi’mār .
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Public Relations in an Online Environment: Discourse Description of Social 
Media in Kuwaiti Organizations,  Public Relations

 Review (2017), 43, pp. 777-787
Manaf Bashir & Abdalaziz Aldaihani

Department of Mass Communication
College of Arts

ABSTRACT:

Social media have influenced how PR is practiced. Kuwaiti organizations use social media to extend their reach and 

to be part of the mainstream culture. PR practitioners remain struggling with how to effectively utilize social media.

الآداب
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دارية الإ العلوم 

The Impact of Fair Value Measurements on the Valuation Relevance 
of Traditional Accounting Metrics of Earnings and Book Value

Mostafa A. Elshamy, Metwally A. Kayed & Aly M. Hewaidy
Accounting Department 

College of Business Administration

ABSTRACT:

The main objective of this study is to investigate the impact of the new IFRSs development on the value-relevance of

earnings and book values in equity valuation. During the last two decades several International Financial Reporting

Standards )IFRS( have been issued that might be described as a significant movement from the use of historical cost

accounting to fair value accounting. This shift provides an opportunity to examine its effect on the value relevance of

the accounting numbers and more specifically on the relative value relevance of earnings and book values. The study

documents that the incremental value-relevance of book value has increased over time while that of earnings has 

declined and that the incremental explanatory power of book values )earnings( has significantly increased

)decreased( after the movement to the fair value accounting basis.

Bank-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank 
Profitability: Evidence from Kuwaiti Banks

Dr. Husain Y. Alyousef & Rula Saffouri
Accounting Department

College of Business Administration

ABSTRACT:

This paper examines bank specific and macroeconomic determinants of bank profitability in Kuwait. The data was 

collected for ten banks; five Islamic and five non-Islamic banks for the period from 2009-2016. Profitability is 

measured by Return on Assets )ROA(, Return on Equity )ROE(, and Tobin’s Q ratio as functions of bank specific and 

macroeconomic determinants. Results show that Islamic banks have higher profitability than non-Islamic banks.

Bank diversification toward non-interest income has a significant positive relation with bank profitability. Asset 

quality and expense management are other significant factors affecting bank profitability; higher NPA and Operating 

Expenses affect profitability adversely. Interest income which is the traditional income for banks has a significant 

positive correlation on bank profitability. Under Tobin’s Q model, there is a negative relationship between inflation 

and bank profitability.
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Impact of Exchange Rate Variation on Income Inequality; Evidence 
from MENA

Hossam Abdellatif
Economics Department 

College of Business Administration

ABSTRACT:

Debate around currency exchange rate fluctuations & its economic impact is rife in many of the MENA region coun-

tries. With a number of the region’s countries opting for devaluation, a vital question arises on the impact of cur-

rency exchange rate on income distribution. This research aims to tackle this concern via empirical testing following 

Oskooee’s )1997(. A panel data is used of six MENA countries over 20 years. Estimated model using Random effect 

approach indicates a significant and positive correlation between devaluation and the income distribution disparity. 

Policy recommendations include extending social security programs both in expenditure & efficiency; also, incorpo-

rating the policy within a larger and coordinated plan tackling capacity & competitiveness building.

“Does Spending Matter in Better Healthcare Across MENA Region”
Nayef Al-Shammari, Wael Alshuwaieel & Ibrahim Mirza 

Economics Department
College of Business Administration

ABSTRACT:

This study attempts to address the issue of healthcare spending and its effect on quality of health. Particularly, it 

investigates the impact of health budget allocation, health system performance, nation’s income, and demographic 

aspects on prompting health quality across MENA region. The yearly data sample covers the period between 1995 

and 2016. The estimated model is tested using GLS Random effects method. The key findings indicate that high-

er public spending on healthcare across MENA region leads to higher infant mortality rates, meaning worsening 

healthcare quality.
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Economic Effects of Political Instability in the Middle East
Mohammad Alawin & Yasmeen Al-Asad

Economics Department 
College of Business Administration

ABSTRACT:

The study highlighted the impact of political shocks in the Middle East during the period )2000-2016(. It aimed at 

identifying the most important political shocks along with its economic dimensions by identifying the political scene 

in the Middle East during that period. Different econometric methods were used to achieve the goals of this re-

search. The results showed a causal relationship between growth in Jordan, Syria, and Palestine, i.e., growth in Jordan 

is one of the growth factors in these countries. In addition, the results indicate that there was an impact of shocks 

in the countries under study on the economic variables in Jordan. According to the results of this paper, it is highly 

recommended for any country to have local, regional, and global specific mechanisms to be used during periods of 

political instabilities in the neighboring countries, since history of the region is full of political conflicts.

GENDER INEQUALITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE MENA 
REGION

Nour Sbitany & Mohammad Alawin 
Economics Department

College of Business Administration

ABSTRACT:

The main purpose of this paper is to examine whether the relationship between economic development and gender 

inequality in the MENA Region represents an S-Shape Kuznets Curve )A non-monotonic relationship(. In order to 

identify the nature of this relationship, we will analyze a data set covering 17 countries over the period )1991–2015( 

using panel data model. Analysis results show that there is a linear, not a curvilinear, relationship between economic 

development and Life Expectancy at Birth, Maternal Mortality Ratio, and Female Employment in Services. On the 

other hand, the results prove that there is a curvilinear relationship )S-Shape Kuznets Curve( would exist between 

economic development and two indicators of gender inequality; Female Labor Force Participation and Female Un-

employment Rate.



20

يــوم الملصق العلمي2019 

Is Core Inflation a Better Measure than Headline Inflation in 
Jordan?

Mohammad Alawin & Mohamme Al-Assaf
Economics Department 

College of Business Administration

ABSTRACT:

The objective of this study is to compare the performance of headline inflation and core inflation in Jordan to de-

termine which indicator interacts better with economic variables and which indicator is more sensitive to economic 

policies for the period )1994-2016(. Estimation of the empirical models was done based on several econometric tests. 

The results indicate that core inflation is superior interacting with economic variables. These results suggest policy 

makers should take core inflation measure into consideration when considering economic policies.

Muted or Pronounced? 
The Impact of Monetary Policy on Kuwaiti Banks’ Profitability

Nada AlShahabi, Dr. Nayef Al-Shammari
Economics Department

College of Business Administration

ABSTRACT:

The study analyzes the impact of monetary policy on bank profitability in Kuwait. The data covers seven of the 

well-established banks in the financial sector during the period 1993 – 2017. The model is estimated by a pooled 

OLS regression with a fixed effect configuration following the work of Altavilla, et al )2017(. Results suggest that pol-

icy stance positively influences bank profitability by only 0.23%. In a restricted version, the model reveals monetary 

policy and macroeconomic conditions influence profitability more prominently. Evidence of the study finds that the 

financial crisis of 2008 significantly impacts profitability in an adverse manner, thus appropriate mitigating measures 

by monetary policy are necessary.
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The Ralationship Between Neighborhood Design and Social Capital 
as Measured by Carpooling 

Dhari S. AlJutaili
Economics Department 

College of Business Administration

ABSTRACT:

The paper implements a simultaneous equations approach to empirically study the relationship between neighbor-

hood design and social capital using a household travel survey from California. It offers two contributions: an objec-

tive proxy for social capital–carpooling to school that has not been used previously in studying the effects of the built 

environment and a precise definition of the neighborhood at the street level via access to geo-coded household data. 

Taking the cul-de-sac )CDS( as a case study, living in a CDS neighborhood was found to increase the probability of 

carpooling to school by 1.4 percentage points, and the effect is statistically significant. Considering that the proba-

bility of carpooling to school is 2.7% for the average household in the sample, the estimated effect is substantial. The 

policy implication of these findings is that urban planners can enhance social capital in neighborhoods by favoring 

street designs that foster social interaction between neighbors.

Fundamental and Technical Trading in the Emerging Market of an 
Oil-Based Economy

Sulaiman Al-Jassar
Finance Department

College of Business Administration

ABSTRACT:

This paper provides empirical evidence on the role of fundamentalists and technicians in the stock market of Kuwait. 

Two versions of an econometric model are used to differentiate between the effect on stock prices of the actions of 

traders who act on the basis of fundamental analysis and those acting on the basis of technical analysis. The models 

are estimated using daily data on the stock prices of 15 leading companies from various sectors. The results reveal 

that both fundamentalists and technicians have roles to play in stock price determination, but technicians appear to 

play a more important role. This result holds even if government intervention is allowed for. Some explanations are 

presented for the dominance of technicians.
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Do International Markets Overreact?
Event Study: International Market Reaction to U.S. Local News Events

Saud Asaad Al-Thaqeb
Finance Department 

College of Business Administration

ABSTRACT:

This event study surveys the relationship between the returns of 26 international markets and the U.S. Using local 

events experienced in the U.S., I measure the reaction of international markets to major U.S. political, economic, 

environmental, and national security events. I document that international markets show an under-reaction to 

positive local events in the U.S. and an over-reaction to negative local events in the U.S., especially when the events 

are unexpected. Individual country economic factors could not explain the findings. The empirical findings support 

the influence of U.S. local events in the international scale and show how they affect investor sentiments in other 

markets.

Performance Effects of Working Capital: Insights from GCC 
Countries

Turki Alshammari
Finance Department

College of Business Administration

ABSTRACT:

This paper strives to provide evidence of the effect of working capital policies on corporate profitability in a new 

and different setting, the Gulf Cooperation Council )GCC( countries. As the corporate private sector receives lavish 

subsidies from local oil-rich governments, both the theoretical propositions and the worldwide accepted evidence are 

glitched. Employing a set of pooled regression models, this paper documents a trivial, if any, association between the 

efficiency of working capital management and the corporate profitability for all nonfinancial firms in GCC countries. 

The results are robust to the econometric model, the profitability measure, and the country.
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تأث�ي توقف إنتاج النفط عل أداء سوق الكويت لالأوراق المالية
جاسم محمد الصيفي

قسم التمويل والمنشآت المالية  
دارية كلية العلوم الإ

جازة الصيفية ف تحقيق العوائد المالية واالإ العالقة ب�ي
ي سوق الكويت لالأوراق المالية

�ف
جاسم محمد الصيفي 

قسم التمويل والمنشآت المالية  
دارية كلية العلوم الإ

الملخص: 
ي حال توقف إنتاج النفط 

ي الذي يتأثر سلبا �ن
قد ل يخفى عى الجميع وبالأخص رجال الأعمال أهمية النفط بالنسبة للقتصاد الكوي�ت

تحت أي ظرف من الظروف ، حيث يمثل النفط أك�ث من 90 % من إيرادات الدولة ؛ لذا تهتم دولة الكويت بشكل كب�ي بالقطاع النفطي 
ي وهو ما ينعكس عى أداء مؤ�ث سوق الكويت للأوراق المالية. من خلل هذه الدراسة نسعى 

يان الرئيسي للقتصاد الكوي�ت كونه ال�ث
ن دولة الكويت والمملكة  لمعرفة مدى تأثر مؤ�ث سوق الكويت للأوراق المالية بتوقف إنتاج النفط ، وتحديدا من المنطقة المحايدة ب�ي

) ، تمثل كمية النفط  ي أكتوبر 2014 و مايو 2015 عى التواىلي
نتاج فيهما �ن العربية السعودية ( منطقتا الخفجي والوفرة الذي توقف الإ

ي الفعىي من النفط ، وقد دلت الدراسة الإحصائية إىل عدم وجود 
نتاج الكوي�ت ن مانسبته 10 % تقريبا من الإ المتوقفة من هذه المنطقت�ي

ي 
ن متوسطات عوائد مؤ�ث سوق الكويت للأوراق المالية قبل وبعد توقف إنتاج نفط المنطقة المحايدة ، وهو ما يع�ن أي اختلف ب�ي

عدم تأثر مؤ�ث سوق الكويت للأوراق المالية بتوقف إنتاج النفط من هذه المنطقة ، وقد يعود ذلك إىل أن للكويت طاقة إنتاجية 
نتاج  ي عام 2014 ب 3.3 مليون برميل من النفط يوميا ، بينما كان الإ

نتاجية للكويت �ن تفوق إنتاجها الفعىي ، حيث تم تقدير الطاقة الإ
ي نفس العام تقريبا 2.8 برميل يوميا ، وهو ما مكن الكويت من زيادة إنتاجها الفعىي من النفط من آبار أخرى تملكها بالكامل 

الفعىي �ن
مة مسبقا مع مستوردي النفط. ام بالعقود الم�ب ن ي إنتاج النفط والل�ت

لتعويض النقص �ن

الملخص: 
ي سوق الكويت للأوراق المالية ، من خلل قياس 

ي إمكانية تحقيق الأرباح الموسمية للمستثمرين �ن
تبحث هذه الدراسة �ن

اء الأسهم  ي حال �ث
ي يحققها المستثمرون �ن

علقة شهور الإجازة الصيفية ) يونيو ، يوليو ، وأغسطس ( مع العوائد المالية ال�ت
ي هذه الدراسة تم استخدام 

ات العتيادية. �ن ي سوق الكويت للأوراق المالية أثناء هذه الشهور ، وبيعها خلل الف�ت
المدرجة �ن

متوسط العائد الشهري لمؤ�ث سوق الكويت للأوراق المالية.
توصلت الدراسة إىل أنھ ليس هنالك أثر للموسمية خلل موسم السفر لكل من شهر ) يونيو ، يوليو ، وأغسطس ( عى 
ي تمكن 

العائد المحقق للمستثمرين ، وقد يعود ذلك إىل فضل وسائل التصال والتواصل وتوافر التكنولوجيا اللزمة ال�ت
ي أي وقت ، وقد يعود كذلك إىل تنبه 

المستثمرون ومدراء المحافظ والصناديق من تداول الأسهم من أي مكان بالعالم و�ن
ي سوق 

ي أثرها مع الوقت �ن
اتيجية الموسمية واستغللها وبالتاىلي تلسث المستثمرون ومدراء المحافظ والصناديق لهذه الس�ت

الكويت للأوراق المالية.
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Managing Customer Experience of the Bank Sector in Kuwait
Abdullah J. Sultan

Mangement and Marketing Department
College of Business Administration

ABSTRACT:

The key challenge for researchers and practitioners is to identify critical brand touchpoints that generate value for 

both customers and the brand. This research provides practical recommendations for banks to focus their resourc-

es on touchpoints that are valuable for both customers and the brand in order to enhance relationship quality and 

switching intentions. Specifically, this research examines the relationship between customer experiences derived from 

touchpoints in various stages of their experiences with banks and its impact on relational outcomes. The research 

results show that customer staged experience in the bank industry consists of four related, but distinct stages )i.e., 

pre-touch, in-touch, posttouch, and service failure stages( and that the combined effect of these stages positively 

impacts switching intentions. In addition, the findings provide empirical evidence to support the assertion that the 

relationship between the customer staged experience and switching intentions is mediated by relationship quality.

CEO-Chairman Congruence and Board Diversity:
Implications on Firm’s Strategic Change and Innovation

Mishari Alnahedh, Shaikhah Alkhulaifi, Amna Malallah
Mangement and Marketing Department

College of Business Administration

ABSTRACT:

To further our understanding of the effect of the Chairman-CEO relationship, this study examines the effect of 

the CEO-Chairman congruence, measured by gender similarity, as a moderator of the relationship between board 

gender diversity and strategic change. It also investigates the main effect of the CEOChairman congruence on firm 

innovation. We empirically test our hypothesis using fixed-effects regression on a 15-year panel data of Fortune 500

companies. The results confirm the positive moderation hypothesis and also show that companies where the CEO 

and Chairman are of the same gender exhibit higher innovation levels, indicating a positive impact of the 

CEOChairman congruence. These findings contribute to ongoing scholarly conversation on the CEO-Chairman 

relationship and have practical managerial implications on strategic corporate governance decisions.
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The Impact of Organization Climate on Strategic Sustainability:
The Mediating Roles of Dynamic Individual and Organization Characteristics

Mahmoud A. Elgamal
Mangement and Marketing Department

College of Business Administration

ABSTRACT:

The paper presents a proposed model that focuses on the Strategic Sustainability Perspective )SSP(,which is claimed

to be the base for any other sustainability to mains like sustainability of competitive advantage, sustainability of 

product and services, innovation and investments. The main objective of the study is to explore the determinants of

SSP. The proposed model included determinants that spanned over organization climate, Dynamic Individual 

Characteristics )DIC( and Dynamic Organization characteristics )DOC(. The findings indicate that the major 

contributors to strategic sustainability are goal internalizational, organizational processes and future orientation. The 

implications,limitations of the study are discussed, as well as future research directions.

Internal Governance Mechanisms: Evidence from Islamic Banks
Majdi Anwar Quttainah

Mangement and Marketing Department
College of Business Administration

ABSTRACT:
The impact of institutional corporate governance on the financial performance of Islamic banks, with a specific focus on 

Shari’ah Supervisory Boards and corporate boards. The findings of this study indicate that Islamic banks with Shari’ah Supervi-

sory Boards outperform Islamic banks without such boards, as measured by return on assets )ROA(, return on equity )ROE(, 

asset growth )AG(, and interest margins )IM(. Further findings of this study indicate that the financial performances of Islamic 

banks with Shari’ah Supervisory Boards and corporate boards are influenced by several board characteristics, including the size 

of the board and the education of the board members. Moreover, Shari’ah Supervisory Boards provide tighter monitoring and 

control, as well as more advising and counseling, as compared with Islamic banks without Shari’ah Supervisory Boards. Later 

findings indicate that Shari’ah Supervisory Boards’ affiliations with international Islamic financial institutions motivate the pos-

itive relationship between the Shari’ah Supervisory Boards and Islamic bank performance. Overall, this study provides strong 

evidence that Shari’ah Supervisory Boards benefit shareholders by complementing corporate boards and thus mitigating agency 

problems and agency costs.
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Practice Makes Perfect: Teaching Business School Students 
Computer Programming

Mohammad Al-Marzouq
Quantitative Methods and Information Systems 

College of Business Administration

ABSTRACT:

With information being more prevalent in this digital age, the need to make sense of it becomes more pressing. 

Computer programming is one of the most important tools that allows us to work with information, and the 

demand to learn to program is increasing and becoming more important for business school graduates regardless 

of their major. Using a quasi-experimental approach, we test the effect of repeated solving of complex computer 

programming tasks on the programming proficiency of 72 students in an introductory programming course. We find 

that repetition to be a successful strategy to improve student programming proficiency even after taking into account 

the effects of prior academic performance, and absenteeism. However, we find no significant difference between male 

and female students or a differential effect for academic performance. We recommend that instructors use repetition 

in training students, and that programming should be introduced very early in the curriculum to ensure the students 

get enough practice before graduation.

The Joint Effects of Work Breaks, Fatigue, and Psychological
 Burnout on Servers’ Productivity
Ahmad M. Ashkanani & Benjamin B. Dunford

Quantitative Methods and Information Systems 
College of Business Administration

ABSTRACT:

We examine the joint effects of pre-scheduled work breaks, short-term fatigue, and long-term fatigue )as measured 

by psychological burnout( on employee’s productivity. We test our hypotheses using multilevel models and

longitudinal data from servers in a call center. We find key insights based the cross-level interactions between the 

three factors. In particular, while work breaks were associated with an increase in employee’s post-break productivity, 

the extent to which these benefits were evident depended on the time of the break )e.g., 11:30 am vs. 12:30 pm( and 

employee’s psychological burnout )e.g., high vs. low burnout(. These findings have important implications on the 

design of service operations in Kuwait and other countries around the world.
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Effects of Interactive Whiteboard on Teacher Efficacy
Kawthar M. Habeeb

Department of Curriculum & Teaching Methods
College of Education

ABSTRACT:

Existing literature suggests that there is strong potential for Interactive Whiteboards )IWB( and other Information 

and Communications Technology )ICT( to support teachers’ pedagogy and help them improve their classroom 

outcomes. But this potential also seems to be contingent upon effective teacher training. This study compared two 

groups of 30 Kuwaiti kindergarten teachers on the basis of their professed knowledge and demonstrated skills 

regarding IWB use and educational software production. The experimental group was tested both before and after 

receiving relevant training, while the control group received no such training. The results show that IWB – and likely 

other classroom technologies – are much more effectively utilized in the wake of pre-service training. On-the-job 

experience with the same resources does not yield a similar increase in teacher efficacy when using IWB for educa-

tional purposes.

Pressures Confronting Islamic Studies Curricula in Kuwait: 
Perspectives of Curricula Planners on Challenges and Confrontations

Dr. Kalthoum Alkandari & Dr. Zaha Alsuwailan
Department of Curriculum & Teaching Methods

College of Education

ABSTRACT:
This study examines challenges for Kuwaiti Islamic Studies curricula planners, investigating their perspectives regarding inter-

ventions in textbooks. It attempts exploring motivation under pressures to change textbooks in Kuwait and determining if such 

pressures are related to globalization or to internal or external forces. A questionnaire identified internal and external pressures, 

showing that 43 of 75 Islamic Studies planners and designers indicated that the curricula are subject to political and societal 

pressures. They noted that politicians may interfere to pursue political goals or meet social needs. Planners confirmed that they 

plan and design curricula carefully to avoid controversy.
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ي دولة الكويت 
بوية �ف وعات الخاصة بتطوير المنظومة ال�ت ف نحو الم�ش بويّ�ي اتّجاهات ال�ت

د. عمار حسن صفر
قسم المناهج و طرق التدريس  

بية كلية ال�ت

الملخص: 
ي   دولة   الكويت   بطريقة   علمية   و  

بوية   �ن وعات   الخاصة   بتطوير   المنظومة   ال�ت هدفت   الدراسة   الحالية   إىل   تقويم   مدى   فاعلّية   و   جدوى   الم�ث

افية   الفّنية   �ث دارية   و   الإ ن  -  من   أعضاء   الهيئة   التعليمية   و   الإ ن   المعنّي�ي بويّ�ي بوي،   و   ذلك   من   خلل   أخذ   آراء   ال�ت  موضوعية   و   من   واقع   الميدان   ال�ت

  -نحو   مستوى   درجة   إلمامهم   بها،   و   رغبتهم   فيها،   ورضاهم   عنهم  . اعتمدت   الدراسة   عى   منهج   البحث   الكّمى؛   و   بالأخص   المنهجية   الوصفية  

 المسحية   الرتباطية   التحليلية (  التقويمية  .) أّما   بالنسبة   لعينة   الدراسة   فتكّونت   من   1062   مشاركاّ   تم   اختيارهم   بطريقة   عشوائية   طبقية   لضمان  

بوي،   و   ي   تُّمثل   بدورها   معظم   ُمكّونات   المجتمع   ال�ت
 تنّوع   أفراد   العّينة،   حيث   تّم   اختيار   الفئات   الثلث  -  السابق   �دها  -  بطريقة   مقصودة   و   ال�ت

يحة   بطريقة   عشوائية   آلية   حيث   بلغ   عددهم   451   مشاركاً   لفئة   أعضاء   الهيئة   التعليمية   و   350   مشاركاً   ن   لكل   فئة   أو   �ث  من   ثم   تم   اختيار   المشارك�ي

افية   الفنية.  �ث دارية   و   306   مشاركاً   لفئة   أعضاء   الهيئة   الإ يحة   أعضاء   الهيئة   الإ  ل�ث

بية بجامعة الكويت  ونية عل مستوى أداء طلبة كلية ال�ت لك�ت أثر استخدام االختبارات االإ
وآرائهم تجاه هذه االختبارات

ي، د. حامد العويدي ي السعيدي، أ. د. فايز من�ث الظف�ي نوف د�ب
قسم المناهج و طرق التدريس  

بية كلية ال�ت

الملخص: 
بية بجامعة الكويت  ونية عى مستوى أداء طلبة كلية ال�ت لك�ت تسعى الدراسة الحالية إىل الكشف عن أثر استخدام الختبارات الإ

بية  ي ال�ت
ي مقرر الحاسوب �ن

ن �ن وآرائهم تجاه هذه الختبارات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة قصدية من الطلبة المسجل�ي
ي جامعة الكويت خلل الفصل الصيفي من العام الدراسي 2016 / 2015 . حيث تم اختيار أربع شعب وتوزيعهن 

بية �ن ي كلية ال�ت
�ن

 . ن ي كل المجموعت�ي
ن إناث �ن ن ذكور ومجموعت�ي ، بحيث يكون هناك مجموعت�ي ي

ن )2×2( بشكل عشوا�أ ن وضابطت�ي ن تجريبيت�ي إىل مجموعت�ي
ونية، بينما استخدمت المجموعة الضابطة الأسلوب التقليدي )الختبارات  لك�ت استخدمت المجموعة التجريبية أسلوب الختبارات الإ

. ومن أبرز النتائج: وجود  ي
و�ن لك�ت الورقية(، كما أجرت الباحثة مقابلت غ�ي مقننة )مفتوحة( مع عينة من الطلبة الذين تقدموا للختبار الإ

ي أداء الختبار. أما نتائج المقابلة فقد أبدت الأغلبية من 
ي والزمن المستغرق �ن

و�ن لك�ت ي الختبار الإ
ن التحصيل �ن علقة ارتباطية عكسية ب�ي

اح عدة  . ومن خلل النتائج تم اق�ت ي عى تحصيلهم الدراسي ونية وأنها تؤثر بشكل إيجا�ب لك�ت ي استخدام الختبارات الإ
الطلبة الرغبة �ن

ن مستوى أداء الطلبة. ي سبيل تحس�ي
ونية �ن لك�ت توصيات لستخدام الختبارات الإ
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ي مدارس الدمج بدولة الكويت
اتيجية التدريس التبادلي �ف استخدام اس�ت

د. زيد الشمري
قسم المناهج و طرق التدريس  

بية كلية ال�ت

الملخص: 
اتيجية التدريس التبادىلي المثبتة وذات حجم عى من )d=≥ 0..4( من وجه نظر  هدفت الدراسة الحالية لقياس درجة استخدام اس�ت

بتدائية بدولة الكويت. أظهرت النتائج إىل وجود  ي مدارس الدمج الإ
بية الخاصة )ن = 121، من أصل مجتمع الكىي ن= 31٧( �ن ن ال�ت معلم�ي

ي التدريس، ونوع المرحلة التعليمية( ومتغ�ي الدراسة 
ة الوظيفية �ن ي المتغ�ي الديموغرافية )العمر، عدد سنوات الخ�ب

دللة إحصائية �ن
ن  بية الخاصة وبرامج إعداد المعلم�ي ن ال�ت ي ضوء النتائج، قدم الباحث التوصيات لمعلم�ي

(. و�ن اتيجية التدريس التبادىلي ي )اس�ت
البح�ث

بدولة الكويت. 

اتيجيات  ي العلوم والرياضيات عل استخدام اس�ت
ف ماد�ت تأث�ي متغ�ي العمر لمعلم�ي

ي فصول الدمج
التدريس المعرفية المثبتة وذات حجم تأث�ي )d>0.4( �ف

د. زيد الشمري
قسم المناهج و طرق التدريس  

بية كلية ال�ت

الملخص: 
اتيجيات التدريس المعرفية المثبتة وذات حجم تأث�ي عى من  تلخص هذه الدراسة الحالية نتائج تأث�ي متغ�ي العمر عى استخدام اس�ت
ي فصول الدمج بمدراس التعليم العام البتدائية بدولة الكويت. شملت 

ي العلوم و الريضيات �ن
ي ماد�ت

)0.40( من وجهة نظر معلمي �ن
ي متغ�ي 

عينة الدراسة )65=ن( من أصل الكىي )31٧ = ن( بمدارس التعليم العام البتدائية. أشارت النتائج اىل وجود دللة إحصائية �ن
العمر الصالح الأعمار الصغ�ي مقابل الأعمار الأك�ث من 30 سنة. تضمنت الدراسة بعض التوصيات لمعلمي فصول الدمج، برامج إعداد 

، والدراسات المستقبلية.  ن المعلم�ي



32

يــوم الملصق العلمي2019 

ي بناء 
ونية �ف لك�ت ي جامعة الكويت لفاعلية منتديات النقاش االإ

تصورات الطالبات المعلمات �ف
Web2.0 خطط دروس تعليمية عل
د. سعاد عبدالعزيز الفريح، ريم محمد العجمي

قسم المناهج و طرق التدريس  
بية كلية ال�ت

الملخص: 
ي 

ونية �ن لك�ت بية بجامعة الكويت لفاعلية منتديات النقاش الإ ي كلية ال�ت
هدفت الدراسة الحالية إىل تقصي تصورات 49 طالبة معلمة �ن

.web2 تمكينهن من بناء خطط دروس تعليمية عى

ي كلية 
ي برنامج إعداد معلمات اللغة العربية للمرحلة االبتدائية �ف

الممارسات التأملية �ف
ي التدريس

بية بجامعة الكويت ودرجة استخدام الطالبات المعلمات لها �ف ال�ت
، د. هند أحمد الميعان فاطمة أحمد عىي

قسم المناهج و طرق التدريس  
بية كلية ال�ت

الملخص: 
بية  ي كلية ال�ت

ي برنامج إعداد معلمات اللغة العربية للمرحلة البتدائية �ن
هدفت هذه الدراسة إىل تعرّف الممارسات التأملية المكتسبة �ن

ي التدريس لدى الطالبات المعلمات. ولتحقيق هدف الدراسة اعُتمد منهج 
بجامعة الكويت، بمستوياتها، وأدواتها، ودرجة استخدامها �ن

ن الثالثة  البحث الوصفي المختلط، وذلك بتطبيق استبانة مغلقة مفتوحة عى عينة عشوائية تألفت من )139( طالبة معلمة من السنت�ي
بية العملية تمت ملحظتهن من خلل بطاقة تقدير، فضل عن مقابلة  ي مقرر ال�ت

نامج، منهن )19( طالبة معلمة مقيدة �ن ي ال�ب
والرابعة �ن

نامج جاء بدرجة  ي ال�ب
بية العملية. أشارت النتائج إىل أن اكتساب الممارسات التأملية �ن )8( رئيسات أقسام تابعن الطالبات أثناء ال�ت

ات الجامعية  ي المحا�ن
ة، وأكدت أن مستوى الممارسات المكتسبة جاء بدرجة متوسطة، كذلك بينت أن المناقشات الجماعية �ن كب�ي

ي التدريس، فقد جاء بدرجة أداء متوسط بشكٍل 
أك�ث أدوات اكتساب الممارسات استخداًما. وفيما يتعلق بدرجة استخدام الممارسات �ن

ي ضوء هذه النتائج ُقدمت بعض التوصيات.
عام، حيث جاء بدرجة أداء عاٍل )تخطيًطا(، ودرجة أداء متوسط )تنفيًذا وتقويًما(، و�ن
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Who’s teaching Mathematics ? Pre-Service Teachers’ Characteristics, 
Beliefs and Attitudes in Mathematics: A descriptive Study

Dr. Bedoor Alazemi
Department of Curriculum & Teaching Methods

College of Education

ABSTRACT:

Many pre-service teachers hold negative beliefs and attitudes toward mathematics )i.e.,Uusimaki & Nason, 2004(. 

Special education teachers often enter their programs of study with a fear of math )Humphrey & Hourcade, 2009( 

and had little experience with mathematics and their experiences were generally negative )Rosas & Campbell, 2010 (.

Special and General Education Pre-Service Teachers’ Beliefs and 
Attitudes in Mathematics and Learning and Teaching Mathematics

Dr. Bedoor Alazemi
Department of Curriculum & Teaching Methods

College of Education

ABSTRACT:
Many studies showed that pre-service teachers hold negative beliefs and attitudes toward mathematics )Carroll, 1998; Uusima-

ki & Nason, 2004(. Special education teachers often enter their programs of study with a fear of math, which Humphrey and 

Hourcade )2009( reported limited these teachers’ ability to provide effective instruction to their students. However, general 

education teachers hold more positive beliefs toward mathematics than special education teachers )Johnson & vanderSandt, 

2011; Maccini, 2002(.
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داري السائدة لدى مديري مدارس المرحلة المتوسطة وعالقتها بالتغي�ي  أنماط االتصال االإ
التنظيمي بدولة الكويت

ي ن د. أحمد سلمة الع�ن
بوي   دارة و  التخطيط ال�ت قسم الإ

بية كلية ال�ت

ام عند طلبة كلية  ف تصال الفعال لدى أعضاء هيئة التدريس و تحقيق االل�ت مهارات االإ
ي جامعة الكويت

بية �ف ال�ت
ي ن أ. هنادي الكندري، أ. سماح خالد برشان، د. أحمد الع�ن

بوي   دارة و  التخطيط ال�ت قسم الإ
بية كلية ال�ت

الملخص: 
تهدف الدراسة التعرف عى أنماط التصال السائدة لدى مديري مدارس المرحلة المتوسطة، وعلقتها بالتغي�ي التنظيمي من وجهة 

داري ، الأوىل تتعلق بأنماط التصال الإ ن ي مدارس التعليم العام بدولة الكويت. وقد تم تطبيق استبانت�ي
نظر رؤساء الأقسام العلمية �ن

وتكونت من ) 30 ( بندا، والستبانة الثانية تتعلق بالتغي�ي التنظيمي لمدارس المرحلة المتوسطة، وتكونت من ) 6( بنود. وطبقت 
داري السائدة الدراسة عى عينة طبقية عشوائية تكونت من ) 102 ( رئيس قسم. وقد أوضحت نتائج الدراسة، ترتيب أنماط التصال الإ

، والرابع  ي نمط التصال الشفهي، والثالث نمط التصال التشاركي
، والثا�ن ي : الأول نمط التصال الكتا�ب ي المدارس عى النحو التاىلي

�ن
نمط التصال السلطوي، وحققت تلك الأنماط درجات استجابة متوسطة. كما حققت درجة التغي�ي التنظيمي استجابة متوسطة أيضا. 

داري السائدة لدى مديري مدارس المرحلة  ن أنماط التصال الإ كما أوضحت النتائج عن وجود علقة إيجابية طردية دالة إحصا�أ اً ب�ي
المتوسطة ومتغ�ي التغي�ي التنظيمي.

الملخص:
ام   ن ل�ت ي   جامعة   الكويت   ومدى   تحقيقه   الإ

هدفت   الدراسة   اىل   تعرف   مهارات   التصال   الفعال   لدى   أعضاء   هيئة   التدريس   �ن
ي   جامعة   الكويت،   و استخدمت  

بية   �ن ام   طلبة   كلية   ال�ت ن تصال   الفعال   بإل�ت  عند   طلبة   الجامعة،   والتعرف   عى   مدى   ارتباط   الإ
بية   بجامعة   ام   طلبة   كلية   ال�ت ن ي   ال�ت

تصال   لدى   أساتذة   الجامعة،   والثانية   �ن ي   مهارات   الإ
ي   ذلك   استبانتان،   الأوىل   �ن

 الباحثتان   �ن
ت   العينة   عشوائياً   بية،   وبلغت   عينة   الدراسة = 49 (  ن   ، ) وقد   اخت�ي ي   كلية   ال�ت

ن   �ن  الكويت،   وطبقت   عى   طلبة   الجامعة   المسجل�ي
ن   أهم   ي   الفصل   الأول   من   العام   الجامعي201٧ - 2018   م،   وكان   من   ب�ي

بية،   والدراسة   أجريت   �ن  من   مختلف   تخصصات   كلية   ال�ت
ة،   ام   الطلبة   فقد   جاء   بدرجة   ممارسة كب�ي ن ة،   وكذلك   ال�ت  النتائج   توافر   المهارات   التصال   لدى   الأستاذ   الجامعي   وبدرجة   كب�ي

ات   الدراسة (  النوع،   المحافظة،   الفرقة   الدراسية  ) حول    وعى   الرغم   من   عدم   وجود   فروق   ذات   دللة   إحصائية   تعزى   لمتغ�ي
ن   مهارات   سون   مقداره  ) 0.503 (  ب�ي ام   الطلبة   إل   أنه   وجدت   علقة   ارتباط   موجبة   لمعامل   ارتباط   ب�ي ن  توافر   مهارات   الدراسة   وال�ت

بية   الكويت.    ام   طلبة   كلية   ال�ت ن  التصال   وال�ت
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Education-Related Laws from the Perspective of Kuwaiti Official 
Influencers: An Exploratory Study

Dr. Ayeshah A. Alazmi
Department of Educational Planning and Administration

College of Education

Language and Educational Leadership Effectiveness:
 A Systematic Review

Laila Aljabeli and Abdulmuhsen Alqahtani
Department of Educational Planning and Administration

College of Education

ABSTRACT:
This study seeks to explore and describe education-related laws in Kuwait with respect to the broader context of educational law. Employ-

ing a methodical, qualitative approach, data were collected using semi-structured interviews with twelve Kuwaiti official influencers that 

included parliamentary members, ex-Minsters of Education, and directors of general education. Interviews were conducted to generate 

insights regarding the nature and extent of the existing education-related laws in Kuwait. In addition, the interviews delved into the process 

surrounding the formation and implementation of education-related laws, and the influences that can affect them. Lastly, data from the 

interviews identified areas for improvement in Kuwait’s education-related law. During the interview process, measures were taken to ascer-

tain the credibility and dependability of the results obtained. Data were analyzed and validated using thematic analysis for reduction and 

identification of essential themes. Five main themes emerged from the data analysis: )a( the characteristics of education-related laws; )b( the 

problems in forming education-related laws; )c( the obstacles hindering implementation of education-related laws; )d( the strong influence 

of actors on education-related laws; and )c( the need for more effective education-related laws. For each theme two sub-categories were also 

developed

ABSTRACT:
The purpose of this study was to analyze the literature on leadership language to determine what linguistic strategies educational leaders 

utilize to enhance their leadership effectiveness. The methodology adopted in this study was a systematic review of the published relevant 

literature to discover how the development of the linguistic aspects of leadership can constitute effective leadership enhancement. Findings 

from the literature revealed four broad themes related to leadership language: motivational language, rhetorical language, narratives, and 

linguistic politeness. It is proposed that developing communicative competency through effective leader language use enhances the effective-

ness of educational leaders. Implications for practice were included and several recommendations for future research were proposed: )1( it is 

recommended that future researchers test the validity of the conceptual model of this study, which is an integration of the findings from the 

literature and propositions, through a mixed methods research, )2( future researchers may also consider conducting meta-analyses on quan-

titative studies regarding the language of educational leaders, )3( most of the literature obtained on leadership language was gender-biased, 

focusing more on male leaders than their female counterparts, which calls for future researchers to consider studying the language of

female leaders especially in educational institutions like that of schools.
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ي من خالل تقانة النانو
ف البح�ش ي تحقيق التم�ي

دور إدارة المعرفة �ف
ي ن ي, أ. د. جاسم محم الحمدان، د. محمد ربيع الع�ن وضحة دهش مبارك المط�ي

بوي   دارة و  التخطيط ال�ت قسم الإ
بية كلية ال�ت

ي جامعة الكويت
ف �ف داري�ي ف االإ الرضا الوظيفي لدى الموظف�ي

 د. نبيلة يوسف الكندري
بوي دارة و  التخطيط ال�ت قسم الإ

بية كلية ال�ت

الملخص: 
ي من خلل تقانة النانو بجامعة الكويت، واشتملت عينة الدراسة عى )30( 

ن البح�ث ي تحقيق التم�ي
هدفت الدراسة إىل تعرف دور إدارة المعرفة �ن

ا تم اختيارهم بطريقة قصدية من جامعة الكويت، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي، وللوصول إىل البيانات اللزمة تم  خب�ي
: حول السؤال الأول عن  ي

ن الثانية والثالثة بالآ�ت ي الجولت�ي
اء �ن استخدام اسلوب دلفاي، كما جاءت أهم نتائج الدراسة عند مقارنة تصورات الخ�ب

ي من خلل تقانة النانو اتضح ميل المتوسط لصالح الجولة الثالثة بدرجة عالية؛ وقد يعزو ذلك إىل 
ن البح�ث ي تحقيق التم�ي

دور إدارة المعرفة �ن
ي 

ن البح�ث ي قد تواجه إدارة المعرفة لتحقيق التم�ي
ي عن المعوقات ال�ت

. وحول السؤال الثا�ن ي مؤسسات التعليم العاىلي
إمكانية توظيف إدارة المعرفة �ن

ي تطبيق إدارة المعرفة بهدف تكوين ثقافة بحثية؛ وبيئة تنظيمية تقنية، 
اتضح ميل المتوسط لصالح الجولة الثالثة بدرجة عالية؛ مما يدعو إىل تب�ن

أما بالنسبة للسؤال الثالث وهو عن التصورات المستقبلية الملئمة حول دور إدارة المعرفة اتضح ميل المتوسط لصالح الجولة الثانية بدرجة 
ي الجولة الثالثة؛ وقد يعزو ذلك إىل إدراك عينة الدراسة بأن تطبيق إدارة 

ي هذه الدراسة جرى استبعاده �ن
منخفضة، ووفقا للمحك المعتمد �ن

دارية، ومن  ي ما يرتبط بالنظم التنظيمية والإ
ات متنوعة �ن ؛ والذي من شأنه يستدعي تغي�ي المعرفة يتطلب إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العاىلي

دارة المعرفة يعمل كحلقة وصل  ، وأهمية رسم نموذج لإ ي
ن البح�ث داري والتم�ي ي إدارة المعرفة كمدخل للتطوير الإ

ورة تب�ن أهم التوصيات هي �ن
ي المجتمع.

نتاجية والخدمية �ن ن مؤسسات التعليم العاىلي والمؤسسات الإ ب�ي

الملخص: 
ي جامعة الكويت. وتم تطبيق استبانة 

ن �ن داري�ي ن الإ تهدف هذه الدراسة التعرف عى مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظف�ي
ن من حيث  عى عينة تكونت من 300 موظف وموظفة، وقد أوضحت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى الرضا لدى الموظف�ي

ن  ي ح�ي
قية، والمكافأة، والراتب. �ن العلقة مع رئيس العمل، والواجبات الوظيفية، والعلقة مع الزملء، والحصول عى ال�ت

ن عى العمل  ي اتخاذ القرار، والتحف�ي
ن ومشاركتهم �ن أوضح الموظفون أن لديهم مستوى رضا متوسطا من حيث التمك�ي

ن ناث، والكويتي�ي ن الذكور والإ ن وجهات نظر الموظف�ي بداعي. كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية ب�ي الإ
ن وفق المستوى  ن وجهات نظر الموظف�ي ، ومن مختلف المؤهلت العلمية والأعمار، لكن وجدت فروق ب�ي ن وغ�ي الكويتي�ي

افية. ن الذين يتولون وظائف غ�ي إ�ث افية أك�ث رضا من الموظف�ي �ث ي الوظائف الإ
ن �ن الوظيفي حيث أن الموظف�ي
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ي فنلندا وهونج كونج َ
ي جامعة الكويت من منظور تجرب�ت

واقع إدارة القوة الناعمة للتعليم �ف
ي ي نايف بندر المط�ي

ي- تها�ن ن د. أحمد سلمة الع�ن
بوي   دارة و  التخطيط ال�ت قسم الإ

بية كلية ال�ت

الملخص: 
ي جامعة الكويت من منظور تجربَت فنلندا وهونج كونج، وهل 

هدفت الدراسة إىل التعرف عى واقع إدارة القوة الناعمة للتعليم �ن
نامج والفرقة الدراسية والكلية خلل العام الجامع 2018 / 2017 م. وقد  ات الجنس والجنسية وال�ب هناك دللة إحصائية تبًعا لمتغ�ي

: الكيفي ، والكيمي؛ وذلك من خلل المعالجة النظرية من  ن ن المنهج�ي استخدم المنهج المختلط )Mixed Methods( الذي يجمع ما ب�ي
خلل تحليل الوثائق والطلع عى الدراسات السابقة والختباراتالدولية لكل من فنلندا وهونج كونج خلل عام 2016 م، و تصميم 

استبانة تم تطبيقها عى مجتمع الدراسة المكون من )521( طالب من الطلبة الوافدين
ها: )1( أشارت استجابات  ي جامعة الكويت، موزعة عى طلبة السكن الطلب ؛ توصلت الدراسة إىل نتائَج عّدة، من أهمِّ

ن �ن الدارس�ي
ي جامعة الكويت متواجدة بدرجة عالية ؛ )2( تش�ي استجابات أفراد مجتمع 

أفراد مجتمع الدراسة إىل أن إدارة القوة الناعمة للتعليم �ن
نامج والكلية، )3( كانت هناك فروقات ذات دللة إحصائية  الدراسة إىل أنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية تعزى لمتغ�ي النوع وال�ب

حول واقع تواجد المحور الأول والثالث والرابع تعزى لمتغ�ي الجنسية، وأ يضا ل توجد فروق ذات دللة إحصائية حول تواجد المحور 
الرابع تعزى للمتغ�ي ذاته؛ )4( كانت هناك فروقات ذات دللة إحصائية حول واقع تواجد المحور الأول والثان والثالث تعزى لمتغ�ي 

ي توصلت إليها الدراسة.
الفرقة الدراسية. وقد قدمت الباحثة عدًدا من التوصيات ف ضوء النتائج ال�ت

Role-Play Towards a Successful Conflict Resolution Process 
Fawzeyah Alawadhi 

Foundation of Education Department
College of Education     

ABSTRACT:

The topic of the paper discusses the successful technique of role-play as a preparation for a conflict resolution session 

between two kindergarteners and their parents in Midwestern America .  This study is based on Fisher ,  Ury and 

Patton’s article in collaboration with Patricia Collins .  Finding this study demonstrates the effectiveness of role-play 

preparation in   increasing empathy towards parties who are least likely to receive such emotional stance .  It allows the 

party in question to focus on amplifying mutual gains instead of positional bargaining to reach a peaceful 

conclusion . 
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ي دولة الكويت كمدخل من مداخل 
ف التعليم العام و التعليم العالي �ف بوي ب�ي التكامل ال�ت

بوي صالح ال�ت االإ
، أ. عهود يا� الجدي ي

د. سلطان غالب الديحا�ن
بوي   دارة و  التخطيط ال�ت قسم الإ

بية كلية ال�ت

ي 
متطلبات تطبيق رخصة المعلم بدولة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس �ف

بية كليات ال�ت
ي
د. سلطان غالب الديحا�ن

بوي   دارة و  التخطيط ال�ت قسم الإ
بية كلية ال�ت

الملخص: 
ن   مخرجات   التعليم   و   سوق   العمل،   جاءت   بوي   وتضييق   الفجوة   ما   ب�ي ورة   الإصلح   ال�ت ي   التعليم   و�ن

انطلقاً   من   أهمية   الستثمار   �ن
ن   التعليم   العام   و   التعليم   العاىلي   و   متطلبات   بوي   ب�ي ي   تستدعي   تحقيق   التكامل   ال�ت

رات   ال�ت  الدراسة   الحالية   للوقوف   عى   أبرز   الم�ب
ن   المؤسسات   المعنية  . ولتحقيق   ذلك   الهدف   بوي   ب�ي ح   الآلية   تحقيق   التكامل   ال�ت ي   دولة   الكويت،   و   من   ثم   التوصل   لتصور   مق�ت

 تحقيقه   �ن
ي   أسلوب   تحليل   المحتوى   أو   المضمون   القائم   عى   جمع   و   تحليل   المعلومات  

 انتهجت   الدراسة   المنهج   الوصفي   التحليىي   من   خلل   تب�ن
ح   اىلي   تم   التوصل   ي   تضمنتها   الوثائق   والأديبات   والأبحاث   والرسائل   الجامعية   المتصلة   بموضوع   الدراسة   الحالية  . إن   التصور   المق�ت

 ال�ت
 اليه   من   شأنه   أن   يرفع   جودة   مخرجات   النظام   التعليمي   و   تحقيق   أهدافه   المنشودة   بكل   كفاءة   و   فعالية،   ولك   من   خلل   إنشاء   مجلس  

ي   دولة   الكويت   بكافة  
ن   وتطوير   المؤسسات   التعليمية   �ن ي   تهدف   اىل   تحس�ي

اتيجية   التكاملية   ال�ت ي   بإعداد   الخطط   الس�ت
بوي   يُع�ن  التكامل   ال�ت

ي   مجال  
ن   �ن ن   والدارس�ي ي   قد   تفتح   الأفق   امام   الباحث�ي

حات   ال�ت اً   خلصت   الدراسة   إىل   عدد   من   المق�ت  محاورها   و   التنسيق   فيما   بينها  . و   أخ�ي

بوي   ورفع   كفاءة   المنظومة   التعليمية.    ة   الإصلح   ال�ت بوي   عى   وجه   الخصوص،   لمواصلة   مس�ي  التكامل   ال�ت

الملخص: 
ن   التعليم   وتطبيق   معاي�ي   رخصة   مزاولة   مهنة   التعليم   عى   المعلم   ة   والمطالبات   بتمه�ي ي   الآونة   الأخ�ي

ايد   بالمعلم   �ن ن نظراً   للهتمام   الم�ت
 لرفع   جودة   العملية   التعليمية،   هدفت   الدراسة   الحالية   إىل   الكشف   عن   متطلبات   تطبيق   رخصة   المعلم   من   وجهة   نظر   أعضاء   الهيئة  

بية   الأساسية   بالهيئة   العامة   للتعليم   التطبيقي   و   التدريب   بدولة   الكوين،   وقد   بية   بجامعة   الكويت  : وكلية   ال�ت ي   كلية   ال�ت
 التدريسية   �ن

 اتبعت   الدراسة   المنهج   الوصفي   من   خلل   تطبيق   الستبانة  -  خاضعة   الإجراءات   الصدق   والثبات  -  عى   عينة   قوامها  ) 172 (  عضو  
2017 / 2016   م  . توصلت   الدراسة   إىل   متطلبات   بية   الأساسية،   وذلك   خلل   العام   الدراسي بية   وكلية   ال�ت ي   كلية   ال�ت

 هيئة   تدريسية   �ن
ة  . وانتهت   الدراسة   لبعض    تطبيق   المعاي�ي (  التنظيمية،   المهنية،   المعرفية،   العلمية،   التخصصية،   المهارية،   والشخصية  ) بدرجة   كب�ي

ن   ي   كان   من   أهمها   انتقاء   المعلم�ي
ي   دولة   الكويت،   وال�ت

بوي   �ن ي   الميدان   ال�ت
 التوصيات   المهمة   المرتبطة   بتفعيل   تطبيق   رخصة   المعلم   �ن

ي   تم   التوصل   إليها  . الكلمات   المفتاحية،  
 وغفاً   للمعاي�ي (  التنظيمية،   المهنية،   المعرفية،   العلمية،   التخصصية،   المهارية،   والشخصية  ) ال�ت

 المعاي�ي   التنظيمية،   المعاي�ي   المعرفية،   معاي�ي   رخصة   التدريس.     
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انتقال ملكية العقار المخصص من دولة الكويت لالأرس الكويتية
ن محيسن الرشيدي د. حس�ي

قسم القانون الخاص
كلية الحقوق

ي
تحديد نطاق الوكالة وفقا للقانون الكوي�ت

ن محيسن الرشيدي د. حس�ي
قسم القانون الخاص

كلية الحقوق

الملخص: 
ن توف�ي بدل إيجار وشقق وقسائم وبيوت حكومية. وغالبا ما تؤول ملكية العقار للأ�ة   تأخذ الرعاية السكنية صورا عدة تتنوع ب�ي

ي مدة معينة من التخصيص بناء عى طلب استصدار وثيقة التملك. أن دولة الكويت أرادت مساعدة مواطنيها 
المخصص لها بعد مصن

ي تملكها تشجيعا لستقرار الأ�ة الكويتية.
من خلل تخفيض سعر العقارات ال�ت

الملخص: 
ء استخدامها. فإن كانت الوكالة عامة فإنها  ي يحتاج إليها الناس، ولكنها تصبح أداة خطرة إذا ما أسي

تعت�ب الوكالة من أهم العقود ال�ت
دارة أو من أعمال  دارة وأعمال الترصف المرتبطة بها. أما إن كانت وكالة خاصة فإن محلها قد يكون من أعمال الإ تخولھ فقط أعمال الإ

ن الوكالة العامة والوكالة الخاصة. ونرى أن المعيار  ن ب�ي الترصف. وقد استبعدنا أن تكون طبيعة الترصف محل عقد الوكالة معيارا للتمي�ي
ي صيغة فيها الوكالة.

الحق هو الألفاظ ال�ت
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يوم الملصق العلمي 2019 
يعة و الدراسات  كلية ال�ش

االسالمية 
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ي وانعكاسه عل القرض الحسن
ي الفائض التأمي�ف

ف من صا�ف انتفاع المساهم�ي
ح( ضافة إل معيار فقهي مق�ت )باالإ

ي ي المط�ي
د. خالد عبد هللا أبا الصا�ن

عية قسم الفقه المقارن والسياسة ال�ث
سلمية يعة و الدراسات الإ كلية ال�ث

الملخص: 
كات  ي غالب ال�ث

عي �ن ن أن الرأي ال�ث شكالت المستجدة، ففي ح�ي سلمية إل أنها ما زالت تواجه بعض الإ كات التكافلية الإ رغم مرور عقود من الزمن عى نشأة ال�ث
كات التكافلية لبعض البلدان العربية - ومنها الكويت  ي ال�ث

، نجد أن النُّظم الأساسية �ن ي
ي الفقائض التقأمي�ن

ن الحق �ن عية أنها ل تعطي للمساهم�ي والهيئات ال�ث
عية. وبما يشقبه اللتفقا عى هذا  يع، ومصادمة لقرارات اللجان ال�ث ي الت�ث

ي الفائض تصل إىل 50 %، وهذا خلل �ن
ن نسبة من صا�ن - تنص عى إعطاء المساهم�ي

ن للتوصل بسهولة  ي النظام الأساسي من شأنه تأخ�ي أولوية سداد القرض الحسن المستح للمساهم�ي
كات التكافلية الكويتية بتعديٍل �ن الفائض قامت بعض ال�ث

ن استثمار حسا صندوق  كة التأم�ي ي بموجبها تدير �ث
، مقع است صقحا إشقكالية اجتمقاع عقد القرض مع عقود المعاوضة ال�ت ي

ي الفائض التأمي�ن
إىل الأخذ من صا�ن

اك الذي يدفعه المؤمن له لمجموع حملة الوثائ  لزام. وبما أن الش�ت ي هذا؛ لأن القرض هنا مجرد وعد وليس عى سبيل الإ
، لكن الراجح أن ل إشكال �ن ن ك�ي المش�ت

كة كلها، من تكوين الحتياطيقات والمخصصقات، وتوزيقع صق  ي بما يحق مصلحة ال�ث
ي الفائض التأمي�ن

َخَرَج من ملكه إىل ملك هذا الصندوق فإنه يجوز الترص �ن
وط من  ن منه باعتباره حافزا عى حسن الأداء ل باعتباره فائضا، ب�ث ، أو حجبه عنهم، وهو ما أرجحه، وكذلك يجوز إعطاء المساهم�ي ن ك�ي ي الفقائض علقى المش�ت

ا�ن
دارة الجيدة  ي تكّون هذا الفائض من حيث الإ

كة جهداً واضحا �ن اط. وقلنا بالجواز رغم عدم أولويتقه؛ لأن لحسقن أداء ال�ث أهمها: أن ل يُتخذ هذا شكَل الش�ت
ي الشقركات التكا 

ن �ن ن والستثمارات المنتقاة بحرفية عالية، وقلنا بالجواز كذلك حمايقة لسقتمرار الشقركات التكافليقة وجقذ التجقار المسقاهم�ي لأعمال التأم�ي
ي واقع كقث�ي مقن الشقركات التكافليقة، ومقن ثقم فقإن التقاجر سقيفكر بالنسقحا من 

ن ل وجود له �ن ي أخذ أجرة عى إدارة أعمال التأم�ي فليقة، لسقيما وأن تط�ب
عي  سلمية المختلفة. فل مانع من إيجاد حل �ث قها؛ لأن الهقد القذي مقن أجلقه أنشقأ الشقركة م يحقق مطالبقه، وهقذا سقينعكس سقلبا علقى القطاعات الإ

صحيح طالما كان المسلك فيها صحيحا سائغا.

ي الفقه 
ي نطاق الظروف المخففة عل  تجزؤ القصاص �ف

ي القتل �ف
اك �ف أثر تمكن شبهة االش�ت

ي
االسالمي و قانون الجزاء الكوي�ت

ي ي المط�ي
د. خالد عبد هللا أبا الصا�ن

عية قسم الفقه المقارن والسياسة ال�ث
سلمية يعة و الدراسات الإ  كلية ال�ث

الملخص:
ي عليه بينهم أو للتعمية عى 

ي يلجأ إليها المجرمون بغية ضياع دم الج�ن
ي جريمة القتل هو أحد الأساليب ال�ت

اك �ن ش�ت الإ
هذا الفعل الذي قامو به، وقد تكون هذه المساهمة أصيلة أو تبعية أو باستخدام شخص غ�ي مسؤل جنائيا لقيام مانع 
ن يّمثل  كز عى نوع مع�ي ة إل أن هذه الدراسة جاءت ل�ت ي الجرعة له صور كث�ي

اك �ن المسؤلية فيه كف�ي المكلف مثل. والش�ت
ك  ي قتل البن، وكما لو اش�ت

ي �ن
ك الأب مع أج�ن ن بالظروف المخففة للعقاب، وذلك كما لو اش�ت ك�ي ي اتصاف بعض المش�ت

�ن
ي قتل شخص 

س �ن ك المكلف مع حيوان مف�ت ي القتل، وكذلك المكلف مع الغ�ي مكلف، بل حّي لو اش�ت
العامد مع المخطئ �ن

ي امداد تأث�ي موانع العقاب إىل 
ي هذا: يمثل الأول ، وهو الحنفية، �ن

ما اىل غ�ي ذلك من الصور. وللفقهاء اتجاهان رئيسان �ن
ين  ن يك و مم�ي ن سلوك الفاعل و سلوك ال�ث ن ب�ي كاء بظروفهم الخاصة و التمي�ي ي استقلل ال�ث

كاء، بينما يرى الثا�ن جميع ال�ث
ن من أنواع منع العقوبة أحدهما مرتبط بالفاعل و الآخر بالفعل...  ن نوع�ي كذلك ب�ي

اك العامد مع  ي صورة اش�ت
ي الغالب وخالفه �ن

ي مواده ) 4٧ إىل50( فوافق رأي الجمهور �ن
ي لهذا �ن

وقد تطرق قانون جزاء الكوي�ت
ه.    ي تتوافر لدى غ�ي

ن بالظروف ال�ت المخطئ حيث يرى عدم تأثر العقوبة المقررة لأحد الفاعل�ي
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ي رقم)78( لسنة 2015 
ي إثبات وتطبيق قانون البصمة الوراثية الكوي�ت

انتهاك الخصوصية �ف

ي
يعة والقانون الكوي�ت ي ال�ش

ومعالجة قصوره �ف
ي

د. عبداللطيف حاجي صادق العو�ن
عية قسم الفقه المقارن والسياسة ال�ث

سلمية يعة و الدراسات الإ كلية ال�ث

الملخص: 
ي رقم )78( لسنة 

ثبات بتطبيق القانون الكوي�ت ي الإ
ي انتهاك الخصوصية �ن

قدم البحث صورة تفصيلية عن البصمة الوراثية ودورها �ن
ي 

عي، ثم تناولت �ن يعة والقانون، وقد تناول البحث تعريف ماهية البصمة الوراثية، وحكمها ال�ث 2015 ومعالجة قصوره وفق ال�ث
ي وبيان ماهيته، والمشاكل 

اءات الكوي�ت سلمي وقانون الإج�ت ي الفقه لإ
ي ومقارنة الدليل المادي �ن

ثبات الجنا�أ ي ماهية الإ
الفصل الثا�ن

. ي
سلمي والقانون الكوي�ت ي الفقه الإ

القانونية ومدى الخصوصية المتعلقة بالبصمة الوراثية �ن

تقلبات قيمة النقود من منظور إسالمي حالة دول مجلس التعاون الخليجي
أ. د. كمال توفيق حطاب

عية قسم الفقه المقارن والسياسة ال�ث
سلمية يعة و الدراسات الإ كلية ال�ث

الملخص: 
هذا بحث بعنوان “ تقلبات قيمة النقود من منظور إسلمي- حالة دول مجلس التعاون الخليجي” يهدف إىل الكشف عن أدوات 

سلمي فيما يتعلق بتقلبات قيمة النقود، ومدى ملءمة هذه السياسات لطبيعة دول مجلس التعاون  وسياسات النظام النقدي الإ
ي منها دول مجلس 

ي تعا�ن
ي قيمة النقود الداخلية والخارجية من أبرز المشكلت القتصادية ال�ت

الخليجي. حيث تعت�ب التقلبات الحادثة �ن
ي تتعرض لها 

التعاون الخليجي، وتؤدي إىل اضطراب حياة الناس ومعاشهم وعرقلة انسياب التجارة البينية، إضافة إىل الخسائر ال�ت
سلمي يشتمل عى ضوابط وعوامل ذاتية تؤدي إىل استقرار  احتياطات دول المجلس. ويخلص هذا البحث إىل أن النظام النقدي الإ

ي 
الأسعار بشكل عام، واستقرار أسعار �ف العملت بشكل خاص، كما أن لديھ سياسات ووسائل علجية تمكنھ من وقف التدهور �ن

سلمية ملئمة جدا لحالة دول مجلس التعاون الخليجي.  ي حالة حدوثها. إضافة إىل أن السياسات النقدية الإ
أسعار �ف العملت �ن

الكلمات المفتاحية : قيمة النقود ، مجلس التعاون ، منظور إسلمي
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عي ان ال�ش ف ي م�ي
سياسات وبرامج صندوق النقد الدولي االإصالحية �ف

د. آلء عادل جاسم العبيد
عية قسم الفقه المقارن والسياسة ال�ث

سلمية يعة و الدراسات الإ كلية ال�ث

يمان عند  ي هلل عنھ مرفوعا »لو كان االإ
نبذ العنرصية كما تصوره رواية سلمان الفارسي ر�ف

يا...« دراسة تحليلية ال�ش
ي ن د. إقبال عىي عبدهلل الع�ن

قسم التفس�ي والحديث 
سلمية يعة و الدراسات الإ كلية ال�ث

الملخص: 
ي الجانب 

ي لقيت حظاً وافراً من الدراسات المعا�ه �ن
موضوع السياسات الإصلحية لصندوق النقد الدوىلي من المواضيع ال�ت

عي لهذه السياسات لم ينل حظٍا من البحث. يقوم هذا البحث عى الدراسة الفنية لواقع  القتصادي، إل أن التقريم ال�ث
عية. بدأ البحث بالتعريف  ، ثم تقييمها من ناحية �ث ي يفرضها صندوق نقد الدوىلي

امج الصلحية ال�ت السياسات و ال�ب
ي يتبناها الصندوق و 

امج الإصلحية ال�ت بصندوق النقد الدوىلي و أهم أهدافه و أدواره، ثم ركز عى واقع السياسات وال�ب
يو�ي بها أعضائه. تناول البحث كل من سياسة الخصخصة، وسياسة تشجيع استقطاب الستثمارات الأجنبية، وسياسة 

قراض، و سياسة تخفيض سعر �ف العملة وأصل لها تأصيلياً  ائب، و سياسة ترشيد النفاق العام، وسياسة الإ فرض الرصن
عياً، و ختم بعدد من التوصيات.  �ث

الملخص: 
ه لمجرد أنھ ل ينتمي إىل نسان يظلم غ�ي يعة بتحريمه، ومن أسباب الظلم: العنرصية، فتجد الإ إن كل عاقل يبغض الظلم بكافة صوره، وجاءت ال�ث

ي معالجة هذه العنرصية الحاصلة بسبب الفخر بالنتماء، من
جنسه أو قومھ أو مذهبه، وهذا النوع صار يُمارس بشكل يومي، فجاء هذا البحث لُيساهم �ن

ي صى لله  ي قول الن�ب
، جاءت بذكر فضائِل أقواٍم ليسوا عرباً، بل ذكرْت لهم منقبًة عظيمة، وهي �ن ي ، ونبيها عر�ب ي ي موطنها عر�ب

يعة ال�ت خلل التأكيد عى أن ال�ث
ي السنة النبوية، والدراسة 

ي الُفرس، كنموذج لنبذ العنرصية �ن
يا، لنالھ رجال من هؤلء” يع�ن يمان عند ال�ث ي لله عنه :”لو كان الإ

عليه وسلم لسلمان الفارسي ر�ن
ء من  ي

ح بعض مفرداته، وبيان الجوانب البلغية فيه عباراته، وذكر سث التحليلية لهذا الحديث تتضمن إبراز هذا الجانب بالإضافة إىل تخريجه، وسبب وروده، و�ث
فقه الحديث.
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ي تنمية المجتمع دراسة حديثية موضوعية
أدب االعتذار وأثره �ف

ي ن د. إقبال عىي عبدهلل الع�ن
قسم التفس�ي والحديث 

سلمية   يعة و الدراسات الإ كلية ال�ث

ف التكافلي ي عقود التأم�ي
ار�ف ر وال �ف أثر قاعدة ال �ف

ي
د. سوازن زه�ي السمان، د. سارة متلع القحطا�ن

قسم الفقه وأصوله
سلمية يعة و الدراسات الإ كلية ال�ث

الملخص: 
ي السنة النبوية، وبيان أثر تلك النماذج عى التنمية المجتمعية،

يُع�ن هذا البحث بعرض نماذج من أدبيات العتذار الواردة �ن
نسانية، والذي أعنيه هنا هو العتذار من خطأ، أو العتذار من عدم فهم الآخر للمراد، وذلك بذكر المواقف  والعلقات الإ
ته صى  ي اعتذر فيها الآخرون منه صى هلل عليھ وسلم، أو بحرصن

ه، وال�ت ي صى هلل عليھ وسلم من غ�ي ي اعتذر فيها الن�ب
ال�ت

ي كل منها، مبينا أساليب العتذار الرصيحة وغ�ي 
ح موجز مؤد للغرض �ن هلل عليه وسلم، وتناول البحث تلك المواقف مع �ث

ي يُمكن رّده.
ي يُقبل فيها، والأوقات ال�ت

الرصيحة، والمواقف الداعية لھ، والأوقات ال�ت

الملخص: 
ي الفصل الأول، 

ن حجيتها �ن
ّ ح ألفاظها، وب�ي ،وقد تناول البحث تعريف القاعدة، و�ث ن ي عقود التأم�ي

ار �ن ر ول �ن يقدم البحث صورة تفصيلية عن أثر قاعدة ل �ن
. ن التكافىي ي عقود التأم�ي

ار �ن ر ول �ن ي الفصل الثالث أثر قاعدة ل �ن
ي حكمها، وتناول �ن

اع �ن ن ، وأنواعه، وحرر محل ال�ن ن ي تعريف التأم�ي
ي الفصل الثا�ن

ثم تناول �ن
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ي قضايا التجديد و االجتهاد الفقهي دراسة فقهية 
حقوق الملكية الفكرية و أثرها �ف

و مقاصدية
ي
د. سارة متلع القحطا�ن

عية  قسم الفقه المقارن والسياسة ال�ث
سلمية   يعة و الدراسات الإ كلية ال�ث

الملخص: 
ي 

ي كون حقوق الملكية الفكرية أحد العناوين الرئيسة المؤثرة عند وسع السياسات الدولية والوطنية �ن
تتجى أهمية البحث �ن

ي العلقات التجارية والثقافية 
الميادين القانونية والقتصادية والجتماعية والثقافية , فقد اصبحت موضوعا يفرض نفسه �ن

ن القتصادي والتكنولوجي - الأمر الذي  ن الدول . فضل عن التأث�ي الواسع والخط�ي لحقوق الملكية الفكرية عى المستوي�ي ب�ي
ن المصالح الخاصة  ي البحث عن سبل لتوف�ي الحماية القانونية لهذه الموضوعات بما يكفل الموازنة ب�ي

يستدعى التفك�ي �ن
ي التفاقيات المتصلة بحقوق الملكية 

سلمية �ن والعامة عند تعارضهما – خصوصا مع انخراط كث�ي من الدول العربية والإ
يعي ؛ مما يستدعي الكشف عن البواعث والدوافع والآليات  الفكرية , دون س�ب لحقيقته عى المستوى العقدي والت�ث

ي اجتاحت 
ي بعض جوانبها تجليات لظاهرة العولمة, ال�ت

ي هي �ن
ي تتخفى وراء هذه الموضوعات الحيوية المعا�ة , وال�ت

ال�ت
ين . كما اأن مفهوم »حقوق الملكية الفكرية «  ين وبداية القرن الواحد والع�ث ي العقد الأخ�ي من القرن الع�ث

العالم �ن
ة, ويسّوق دوليا من أجل استغلله ماديا وفكريا لصالح الحضارة الغربية المهيمنة. ي طياته دللت غربية كث�ي

يحمل �ن

سلمية يعة و الدراســات الإ ال�ث
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يوم الملصق العلمي 2019 
كلية العلوم االجتماعية
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ي دولة الكويت: دراسة جغرافية تحليلية مكانية
إمكانات االستفادة من طاقة الرياح �ف

، د. سلمان يوسف الفيلكاوي ي أ. د. عبيد �ور العتي�ب
قسم الجغرافيا

 كلية العلوم الجتماعية

دراسة تحليلة لتوزيع الحضانات ف دولة الكويت باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
  د. محمد غانم المطر

قسم الجغرافيا
 كلية العلوم الجتماعية

الملخص: 
ة بخصائص الرياح المكانية. لذلك ، تعتمد دراسة الجدوى لنظام تحويل طاقة الرياح عى  يرتبط توليد طاقة الرياح مبا�ث

ي الكويت ، تعت�ب طاقة الرياح 
ي تم الحصول عليها بالنسبة إىل الستثمار الأوىلي وتكلفة التشغيل والصيانة. �ن

قيمة الطاقة ال�ت
خياًرا مناسًبا كمصدر لتوليد الطاقة.

الملخص: 
ي دولة الكويت، من خلل دراسة 

ن هما: 1- التعرف عى التوزيع للحضانات �ن ن أساسيت�ي يركز هذا البحث عى دراسة قضيت�ي
ي للحضانات 

(. 2- التحليل المكا�ن ي
ي )الرتباط المكا�ن

ي المكا�ن
ي للحضانات باستخدام التحليل الإحصا�أ

شكل التوزيع الجغرا�ن
ي المنطقة 

ي توزيع الحضانات بهذا الشكل �ن
ي ساهمت �ن

عن طريق استخدام النحدار الخطي للتعرف عى الخصائص ال�ت
ية. الحرصن
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 Distribution and Tracing the Movement of Impurities in Kuwait Bay to Find a 
Correlation Between the sedimentation type and Other Factors 

with the Concentration of Impurities Using GIS.
Fatima Salem AlJasem, Dr. Jasem AlAli, Dr.Iqbal Elenzi

Geography Department
College of Social Sciences

Estimating lake Chad’s open water surface area in 1973 and 2017 using 
Landsat images

AbdelAziz Adoum Mahamata and Adeeba E. Al-Hurban
Geography Department 

College of Social Sciences

ABSTRACT:

Different factors play important roles in determining spatial and temporal patterns of water quality in the Gulf of 

Kuwait locally, and the effects of desalination plants, power plants, treated water or partially treated from emergency 

discharge. Water rich in nutrients and aromatics from Shatt al-Arab also contributed to spatial and temporal charac-

teristics for water quality in Kuwait Bay.The main objective of this study is to study and understand the temporal and 

spatial changes of water solubility in Kuwait and its relation to some natural and human factors. 

ABSTRACT:

Lake Chad in Africa experienced severe droughts in the 1970s and 1980s and overexploitations of water resulting in 

a decline of water level in the Lake and surrounding rivers. Such droughts and overexploitation of water caused a sig-

nificant change of land use and water management practices over the last 50 years. The present study analyzed satel-

lite images of Lake Chad from Landsat-MSS, Landsat-OLI to investigate the change of the open water surface during 

1973 and 2017. NDVI, NDWI, and Supervised classifications were performed for the land cover analysis. The open 

water area in 1973 was covering 16157.34 km2 approximately, and that was 64.6% of the total lake area. The open 

water area was covering only 5 % of the early 1960s size. The extreme drought that the lake area faced in 1970s-1980s 

had left the lake with less than 8% of open water comparing to the size of the lake in 1973.
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Modelling the Expected Sea Level Rise Scenarios on Failka Island using
Geoinformatics

Jasem Albanai
Geography Department 

College of Social Sciences

ABSTRACT:
As a result of Climate Change and Global Warming, the poles ice is melting. Because of this melting, many lands are at the risk 
of sea level rise. Studies show that the mean sea level may rise 15 – 35 cm in 2050, and from 20 cm to 2 m in 2100. In general, 
the islands are more likely to be close to the sea level, and that let the islands on the face of SLR risks. One of these islands is 
Failka. Failka is a small island laying on the mouth of Kuwait Bay, which located on the Northern-West side of the Arabian 
Gulf. Most of Failka areas are less than 3 meters. With the Governmental Plans to develop the island, that will be a very compli-
cated issue. This study focusing on detecting the threatened lands on Failka using Geoinformatics. Thought the spatial analysis 
of the SRTM DEM, three scenarios were calculated )1,2, and 3 meters of SLR(. 31% of the island may disappear if the SLR 1 
meter, while 54% could be under the water if the SLR 2 meters and 87% may disappear if the SLR 3 meters. Coastal Vulnera-
bility Index )CVI( was computed too. The CVI Map shows that the Eastern coast is the most affected coast of SLR. The using 
model was calibrated through the geostatistical analysis. Ground elevation field points )n = 40( were extracted from the GPS 
altitude to show the model accuracy. The correlation was positive where The RMSE was 0.77 m, and the r2 was 0.8019. This 
study shows the importance of Geoinformatics to help the maker’s decisions in the future planning.

Evaluating Kuwait University student’s satisfaction in academic library 
performance by Applying the Desire-Fulfillment Theory

Abbas Al-Salman, Dr. Bibi Alajmi
Department of Information Studies 

College of Social Sciences

ABSTRACT:
This research aims to examine the degree of Kuwait University student’s satisfaction regarding the University library 
services, infrastructure, place, and collection provided by the library by applying desire- fulfillment theory through 
University student’s surveys. It is also, aimed at library users suggested possible plans to motivate students to use 
Library Services. The research questions are: First, what is the satisfaction level of the students regarding the services, 
infrastructure/place and collection provided by the libraries. Second, what are the possible solutions to motivate 
students to use Library Services? To answering these questions, the quantitative method was applied by distributing 
a survey among Kuwait University students. The data was collected on a convenient sampling method from unde 
graduate students. The descriptive and deductive statistics by using statistical services was used in data analysis to 
compare the mean satisfaction scores among the students. Findings presented as a percentage based on the number 
of respondents to each question. Upon the identification of library collections, resources, services, facilities, equip-
ment, and management needs improvement, actions or possible solutions are provided for consideration and for 
possible implementation by the Library to address the areas of concerns identified from the survey.
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A Proposed Model of Trust Factors for E-government Adoption and Civic 
Engagement
Suha AlAwadhi

Department of Information Studies 
College of Social Sciences

ABSTRACT:

This study aims to explore trust factors affecting the use and adoption of e-government services and its impact on 

civic engagement. The constructs identified in this study are related to theories of technology adoption in addition to 

trust constructs: trust in government, trust in technology, and trust in e-government. The study attempts to propose 

a model and validate it in the context of a developing country, namely Kuwait. As this study is exploratory in nature, 

a questionnaire survey is undertaken using a small sample of 137 participants. The findings show the validity and 

the reliability of the constructs which are positively correlated with each other. The findings of general Linear model 

analysis propose a model of trust factors that have significant relationships with the adoption of e-government ser-

vices and leading to civic engagement.

Perceptions and challenges of mobile learning in perspective of under-
graduate students at College of Social Sciences at Kuwait University

Mona Alzafiri
Information Studies Department 

College of Social Sciences

ABSTRACT:

This research highlights one of the new concepts in distance learning which mobile learning. This concept is created 

after people need an open education )any time, any place(. So it’s become a very important topic for researchers, 

especially in education. Mobile learning is education via the Internet or network using personal mobile devices, such 

as tablets and smartphones.
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Beyond Search Process: Exploring the Affective Stages in Research 
Writing Proposal for LIS Graduate Students at Kuwait University

Dana Al-Adem
Department of Information Studies 

College of Social Sciences

ABSTRACT:
The field of information-seeking behavior is increasingly focusing on the affective role in the information seekers experiences. This research 
aims to investigate the affective stages that are approached in the information search process )ISP( model, which is developed by Carol 
Kuhlthue. The purpose of this study is to understand how the feelings can be related to the six- stages of ISP model. According to Kuhlthue’s 
model, the experienced feelings are optimism, clarity, confidence, satisfaction, uncertainty, confusion, frustration and disappointment. This 
work specifies how feelings affect in the various phases of the research process. It also aimed to explore the frequency of anxiety in the ISP. 
The methodology used for the conducted study took a qualitative and quantitative approach. It targeted the LIS graduate students enrolled 
in Research Methods course at Kuwait University based on a convenience sample. Face- to-face interviews and an anxiety scale question-
naire conducted to seven students. The collected data were analyzed using narrative approach of the interviews. As for the questionnaire, 
Survey Monkey application was used. The results showed that the feelings of students changed during the different stages of the Kuhlthue’s 
ISP model. Some levels of anxiety were faced by all the students and it increased durin information searching. The study indicates significant 
implications for LIS research. It helps the students to be aware of the affective role in the different stages of their searching process. It also 
assesses the intermediaries to involve more programs to help students in their search process stages in relation to their feelings.

School of Languages, Cultures, Art History, and Music Department of 
Modern Languages

Batool Hendal
Information Studies Department 

College of Social Sciences

ABSTRACT:

Adopting a qualitative-discourse analysis approach, this study examines and discusses news reports related to human 

rights in the GSs )Gulf States( on Twitter. The aim of this study is to explore the main strategies used in presenting 

and representing human rights news in the GSs. The data show that most of such news is not presented by those 

countries even though the news is about their own people. Gatekeeping is the dominant strategy used to

prevent the flow of such news, followed by transediting and reframing, whereas faithful translation is the least used 

strategy. The argument here is that such transformations or blocking of human rights news should be resisted by 

highlighting the ethical role of translators in translating and retranslating manipulated items via social media, such 

as Twitter or crowdsourcing. 
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EXAMINING VIRTUAL REFERENCE SERVICES IN ACADEMIC LIBRARIES IN 
THE MIDDLE EAST

Zahraa Abul, Aysha AlKandari, and Dr. Bibi Alajmi
Information Studies Department 

College of Social Sciences

ABSTRACT:

This research focuses on examining the availability of virtual reference services in academic libraries in the Mid-

dle East. Virtual reference services could be provided via several ways, for example by: telephone, email, live chat, 

video conferencing, texting, and recently using social media applications like Twitter. This research will explore the 

presence of virtual reference services in Middle Eastern academic libraries, and the way it is presented. Fifty five ac-

ademic libraries websites have been examined by a checklist that includes: the nature of reference services available, 

the time it took to locate the virtual reference services, the text included in the link to describe the service, and the 

number of links navigated on the webpage to find the reference services. The research main objective is to examine 

the use of virtual reference service for Middle Eastern university libraries and to increase the awareness of the library 

resources and services. Findings of this study showed that there is a low rate of presence of live chat as a virtual refer-

ence services in the Middle East. In addition, it was found that use of email as a way of communication virtually is 

used mostly by the academic libraries that provided virtual reference services.

Investigating the Use and Non-Use of Online Information Resources Among Cancer 
Patients: A Qualitative Study

Abbas Al-Salman, Zahraa Abdullah and Dr. Bibi Al-Ajmi
Department of Information Studies 

College of Social Sciences

ABSTRACT:

This research focuses on examining the use and non-use of information resources among cancer patients. Non-seek-

ers information seeking behavior is being analyzed in this research to determine their non-seeking health knowledge. 

Cancer patients use a variety of information resources such as the Internet, social media, and medical databases in 

order to satisfy their needs. Studies showed that patient’s knowledge towards their cancer stage might help them in 

the care and treatment choices. Focus groups are commonly used in health research to explore the perspectives of 

patients or health care professionals, few studies consider methodological aspects in this specific context. The pur-

pose of this research is to investigate the information needs of cancer patients, and to find out reasons for the lack of 

cancer stage knowledge and desire for information after diagnosis. Expected findings including personal, situational, 

and psychological such as: the low health literacy skills, low usage of health information, health instructions and the 

ways to increase patient awareness to seek information.
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ييف االستجابة ف ي لسمة التسامح مقاوم ل�ت
هل أنت شخصية متسامحة؟ بناء مقياس ضم�ف

د. هشام فتحي جادالرب
قسم علم النفس

كلية العلوم الجتماعية

الملخص: 
يعتقد كث�ي من الناس أنهم متاسمحون، لكن ما حقيقة ذلك؟ التسامح هو اتخاذ موقف عادل وموضوعي ومتساهل تجاه أولئك الذين تختلف آراؤهم أو 

ي 
، وال�ت ي

ممارساتهم أو عرقهم أو دينهم أو جنسياتهم عن ما لديك. هدفت الدرا سة الحالية إىل بناء مقياس لتقييم سمة التسامح ل يعتمد عى ألية التقرير الذا�ت
 . ي

ي للشخصية implicit personality بدل من التقربر الذا�ت
ي من تزييف الستجابة والمرغوبية الجتماعية. تم بناء المقياس باستخدام ألية التقييم الضم�ن

تعا�ن
ن أربعة بدائل  يتكون المقياس من ) 1٦ ( قضية، و كل قضية تتكون من مقدمة تعرض موضوع محدد، حيث يطلب من المستجيب أن يختار بديل واحد من ب�ي
ي المقدمة. واحدة فقط من البدائل الأربعة تم تصميمها لتبدو منطقية بالنسبة للأشخاص الذين 

وفقاً لما يعتقد أنه بديل منطقياً وفقاً للموضوع المعروض �ن
لديهم دوافع حقيقة لعدم التسامح مع الأخرين، حيث أنها تبدو منطقية فقط لمن لديه واحد أو أك�ث من التحيازات اللشعورية. تم استخدام تصميم داخل 
المجموعات Within-Subject Design ، حيث تم تطبيق المقياس عى عدد ) 198 ( طالب وطالبة من تخصص علم النفس، ثم أعيد تطبيقه عى عدد ) 53 ( 
ي للمقياس، 

ي التطبيق الثا�ن
ييف الستجابة المتعمد؛ حيث ُطلب من الطلبة �ن ن ي أسبوعان للتحقق من مقاومة المقياس ل�ت

طالب وطالبة ) 8٦ % إناث( بفاصل زم�ن
ي لو يكن يعكس حقيقتهم )تطبيق تزييف الستجابة( ۔ أظهرت نتائج الدراسة تشبع فقرات المقياس عى 

ي المقبولية، ح�ت
اختيار البديل الذي يعتقدون أنه أعى �ن

ن متوسط مجموعة التطبيق التقليدي ومجموعة تزييف الستجابة،  ثلثة عوامل متوقعة نظرياً؛ كما توصلت نتائج الدراسة لعدم وجود فروق دالة إحصائياً ب�ي
ي المتوسط لم تتأثر درجات المقياس باستجابات الأفراد الذين تعمدوا جعل استجابتهم أك�ث مرغوبية اجتماعية، بمع�ن أن المقياس أظهر مناعة 

مما يع�ن أنه �ن
ييف الستجابة. ن ومقاومة ل�ت

PERSPECTIVES ON FREEDOM OF EXPRESSION IN INDIVIDUALIST AND COLLECTIVIST 
SOCIETIES: A comparative Analysis between United States of America (USA), Kingdom 

of Saudi Arabia (KSA) And Republic of China (PRC)
Dalal Yousef Albudaiwi

Department of Information Studies 
College of Social Sciences

ABSTRACT:

Freedom of expression has always been an important consideration for societies. But remains difficult to implement, 

not only because of the different perspectives held regarding the provision in different cultures but also due to the 

complex factors involved in defining and determining the scope and limitations of the implementation. This study 

compares the provisions of freedom of expression in individualist and collectivist societies, drawing on the examples 

of the U.S., the People’s Republic of China, and the Kingdom of Saudi Arabia. In putting the discussion into context, 

the article defines the relevant terms and to describe the provisions for related freedoms such as human rights.
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ي
االتجاه نحو المشاه�ي لدى عينة من المجتمع الكوي�ت

 طيبة داود الشمري، أ. د. عثمان الخرصن
قسم علم النفس

كلية العلوم الجتماعية

الملخص: 

. وذلك بإستخدام  ي
تهدف الدراسة اىل معرفة التجاه نحو المشاه�ي و مستوياته الفرعية لدى عينة من المجتمع الكوي�ت

. واعتمدت الدراسة عى المنهج  ن أ.د.عثمان الخرصن مقياس التجاه نحو المشاه�ي إعداد »ماكتشون« ترجمة و تقن�ي
فيهي، و  ي المستوى ال�ت

المسحي وذلك لملءمته لطبيعة الدراسة. وقد أشارت النتائج إىل أن العينة متجهة نحو المشاه�ي �ن
ي المستوى التعليمي 

. و �ن ي
ي كل من المستوى الشخصي و المستوى المر�ن

ن بإتجاه الذكور �ن ن الجنس�ي أن هناك فروقا دالة ب�ي
ن حملة الشهادة الثانوية و حملة الشهادة الجامعية بإتجاه حملة الشهادة الجامعية وقد  هناك فروقا دالة احصائيا ب�ي

ن بالرضا وعبودكا عى أك�ث الشخصيات إختياراً بنسبة %4 لكل منهما. بينما حصل مجال  حصل كل من الفنان عبدالحس�ي
الفاشينيست عى أك�ث المجالت انتشاراً بنسبة 18.1%

اضطراب االكتئاب الرئيسي وعالقته بإدراك العدالة التنظيمية
والظلم التنظيمي

ن�ين محم بحر
 قسم علم النفس

كلية العلوم الجتماعية

الملخص: 
ن أن هناك  ي صحة الموظف النفسية، وتب�ي

ات النفسية والصحية، وإىل دور الظلم �ن مؤخراً تطرقت أبحاث العدالة التنظيمية إىل المتغ�ي
ي إدراك العدالة التنظيمية والظلم التنظيمي.

دور للكتئاب �ن
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The Obstacles and Challenges Facing the Collective Arab Project :
 Analysis Study(2011-2018)

Abeer Ibrahim Saleh
The Political Science Department

College of Social Sciences

ABSTRACT:

There are Initial Initiatives for a collective Arab project )e.g. in the United Arab Republic- the League of Arab States- 

the Gulf Cooperation Council and the Arab Maghreb Union(. It’s the weapon in fronting the massive other projects 

from Iran, Israeli, Russia and America. Although, we have many strong factors: one spoken language, the huge geo-

graphical area, the perfect geographical location in the middle of the world and the natural resources as natural gas 

and oil, but we suffer from internal )corruption, crisis of democracy( and external problems )terrorist organizations 

and sectarian conflicts( that prevent the collective Arab project

ق أوسط جديد: أهدافھ ومستقبله ) 2009 - 2017 ( رسائيلي ل�ش وع االإ الم�ش
عب�ي ابراهيم محمد صالح 

 قسم علوم السياسية
كلية العلوم الجتماعية

الملخص: 
، قد يكون هذا الوقت المناسب لتطبيق ما ُخطط له من  ي ي أزمات و�اعات من بعد ما يسمى بالربيع العر�ب

ي يعيش �ن لوطن العر�ب
، الذي ل يقترص عى التعاون  يس رئيس الوزراء ال�ائيىي ق الوسط الجديدالذي « تحدث عنه شيمعون ب�ي قرون ما يسمى » بال�ث

القتصادي وإنما عى اتفاقيات سياسية متعددة.
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ي )مسبباته - تداعياته - مستقبلة( وع العر�ب غياب الم�ش
حمد عامر السعيدي
 قسم علوم السياسية
كلية العلوم الجتماعية

الملخص: 
ن  أتت سنة 2011 محملة بآمال الشعب المنهكة من القمع والظلم والفساد، أمال حملتهم الخروج من بيوتهم و تعطيل أعمالهم مغلق�ي
ي قرضتها 

ن الأوضاع أو ح�ت استبدالها. متعدية عى كل الخطوط الحمراد ال�ت ات تطلب الإصلح وتحس�ي ن بع�ب الميادين والشوارع هاتف�ي
ي إسكات الأفواه وتحريم النتقاء. ح�ت كانت ردات الفعل من قبل المسؤولسن مبالغ بها، وصلت اىل استخدام 

الحكومات العربية �ن
ة الحية عى المتظاهرين العزل. دافعة النتقاضات السليمة للتسلح الدفاع عن نفسها وحفظ ابسط حقوق النسانية وهي  الذخ�ي

ي بحجة الفو�ن الخلقة، مظهرة  ي بدن الوطن العر�ب
الحياة. بهذه النقل النوعية غدة المظاهرات السليمة حرباً اهلية طاحنه تنهش �ن

ي يشعل الحروب و يقتل مئات اللوف بحجة 
ي حفظه لمركزه ونفوذه ال�ت

الجانب المتوحش من النسان و مدى استعداده للذهاب �ن
السلطة و بقاء النظام. 

ي
ي الكوي�ت

ي السلك القضا�أ
ف �ف ضغوط العمل وعالقتها بالصحة النفسية لدى العامل�ي

)قضاة، ووكالء النيابة(
ة عبدهلل البطي بوطيبان، أ.د. عويد سلطان المشعان  من�ي

قسم علم النفس
كلية العلوم الجتماعية

الملخص: 
ي )قضاة، ووكلء 

ي الكوي�ت
ي السلك القضا�أ

ن �ن ن ضغوط العمل والصحة النفسية لدى العامل�ي هدفت الدراسة إىل فحص العلقة ب�ي
ناث. واستخدمت الباحثة مقياس: مصادر  النيابة(. وتكونت العينة من 20 قاضياً من الذكور، و 120 وكيل للنيابة من الذكور والإ

ي العمل، ومقياس الصحة العامة. وكشفت نتائج الدراسة أن ضغوط العمل ارتبطت إيجابياً مع انخفاض الصحة النفسية 
الضغوط �ن

ن الدرجة الكلية لمصادر  ن أن هناك ارتباطاً موجباً ب�ي للعينة الكلية وعينة وكلء النيابة، ماعدا الأفكار النتحارية لم تظهر ارتباطاً، وتب�ي
نسانية مع الآخرين  ن العمر والعلقات الإ ي دال ب�ي ضغوط العمل والمرض العام لدى القضاة. وكشفت النتائج عن وجود ارتباط سل�ب

ن البيت والعمل،  ن العمر والتداخل ب�ي ن أن هناك ارتباطاً سلبياً ب�ي ن العمر والقلق لدى وكلء النيابة، أما فيما يتعلق بالقضاة فقد تب�ي وب�ي
ات الصحة النفسية والعمر.  ن متغ�ي بينما ل توجد علقة دالة ب�ي
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entific and research efforts, in addition to their outstanding contributions to the scientific advancement 

at Kuwait University. 

Based on this objective, the Scientific Poster Day for humanities and social sciences faculties for the 

academic year 2018/2019 presents the outcomes of the scientific and research creativity of faculty mem-

bers, teaching assistants and graduate students in the humanities sector. The value and the researcher’s 

efforts in this event will be recognized through awards and incentives given to the best scientific posters. 

Therefore, all posters will be presented to a specialized committee formed to select the top three posters 

based on their quality and scientific value. The awards will be presented under the categories of faculty 

members, teaching assistants, and graduate students. 

This publication presents an overview of the humanities faculties research activity through abstracts of 

the participating posters. It is therefore considered a practical reference at the disposal of faculties and 

researchers interested in expanding their scientific and research horizons by exploring new opportunities 

to achieve innovative and advanced research.

March 2019      Prof. Jasem Al-Kandari

       Vice President for Research

Introduction
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Introduction

In continuation of its annual tradition in holding the Scientific Poster Day, where the appropriate platform 

is provided for the faculties to present their research activities and achievements in an atmosphere of 

openness and scientific exchange, the research sector organizes the annual Scientific Poster Day event 

for the academic year 2018/2019, which is held over the span of two days, one for the humanities 

faculties and the other for the scientific faculties. The event focuses on bringing researchers from all 

fields and disciplines together to encourage debate and dialogue, exchange views and interests, provide 

opportunities to share new ideas and concepts, and achieve multidisciplinary research. The research 

sector aims through the Scientific Poster Day event to encourage faculties to pursue innovation and 

creativity through original and high quality scientific research that attracts attention and is valued for 

its scientific excellence. This year, the event will cover the research activity of humanities and social 

sciences faculties in six different faculties whose posters show the latest research pursued in the fields of 

humanities throughout the year. The event showcases the research achievements of the Faculty of Arts 

(21 posters), College of Business Administration (20 posters), Faculty of Education (20 posters), Faculty 

of Law (2 posters), Faculty of Sharia and Islamic Studies (9 posters), and Faculty of Social Sciences (20 

posters).

This publication provides an overview of abstracts of all the scientific posters presented in this years’ 

Scientific Poster Day for humanities faculties, which will be held on Wednesday, 13 March, 2018 in the 

Faculty of Arts. The event will be held under the patronage of Prof. Hussien Al-Ansari, Kuwait Universi-

ty President, and will be organized and supervised by the Research Sector, amid a distinguished audience 

of vice presidents, deans, vice deans, faculty members and graduate students among others. The posters 

will showcase the creativity of researchers in humanities and social sciences through their original, inno-

vative, high-quality research which addressed various issues and topics related to humanities and social 

sciences, providing fertile grounds for dialogue, discussion, exchange of view and exploration of new 

ideas of common interest between researchers from different faculties. The sector’s main aim of holding 

this annual event is to encourage faculties to unite their efforts towards achieving advanced research of 

high scientific value. The Scientific Poster Day presents an opportunity for researchers to communicate 

and form collaborative interdisciplinary connections to accomplish advanced and innovative research 

and studies. The Research Sector is currently witnessing a promising spread of scientific and research 

culture between faculties, researchers and the various scientific disciplines, which opens doors for scien-

tific and research collaboration and contributes to enhancing the quality of scientific research at Kuwait 

University. The annual organization of the Scientific Poster Day by the RS represents its move in this 

direction, which contributes to highlighting the participating facultie’s capabilities, as well as their sci-

Introduction
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