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الكلمة الترحيبية
د. أنوار الكندري – رئيس المؤتمر

كلمة السيد مشاري بودي – رئيس مجلس األمناء في كلية الكويت التقنية
د. خولة الشايجي – نائب المدير العام لبرنامج التوجه االستراتيجي– مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – 

الراعي الرسمي

8:30 am -  9:00 am

9:05 am – 9:15 am

المتحدث الرئيسي
د. منصور العور.  االبتكار في التعليم العالي – رئيس جامعة حمدان الذكية

– عضو المجلس التنفيذي التحاد الجامعات العربية وحائز على ميدالية فخر االمارات 2022

عرض تقديمي
أ. سارة العجيري– رئيس قسم القطاع الخاص والشركات المساهمةظ

– تقديم الخطة اإلنمائية من خالل رؤية الكويت 2035 – األمانة العامة للتخطيط

الجلسة االفتتاحية
الطموح والرؤى القيادية: أهمية الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عيون القادة رئيس

الجلسة: أحمد البرجس

الجلسة الحوارية: المبادرين.. ترف أم حقيقة:
الجهود المؤسسية في الكويت وطموحات المبادرين

• أ. مريم الشمالي: مدير مشروع مجمع الكويت التقني لريادة األعمال - هيئة الشباب
• أ. فارس العنزي: نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة األعمال-الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 

    المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• أ. لولوه البطي: رئيس قسم الشركات النافذة الواحدة - وزارة التجارة 

• أ. داوود معرفي: الشريك والرئيس التنفيذي شركة ألعاب الدواوين
• أ. مشاري العبد الجليل: عضو مجلس إدارة الجمعية االقتصادية الكويتية 

• د. إسراء العيسى: أستاذ مشارك في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت 
• د. محمد الناجم: العميد المساعد في كلية العلوم اإلدارية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 

• أ. لجين الوزان: أمين سر اتحاد المدارس الخاصة والرئيس التنفيذي للعمليات في الوزان التعليمية
• د. نواف العبدالجادر: أستاذ مساعد في إدارة األعمال في كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت

رئيس الجلسة: أ. خالد الحمد مساعد أستاذ – كلية الكويت التقنية

رئيس الجلسة:
د. عوض العنزي: رئيس تحرير المجلة العربية العلوم اإلدارية – مجلس النشر العلمي جامعة الكويت 

الجلسة الحوارية: المشروعات والتعليم.. توافق أم تعارض: 
مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المؤسسات التعليمية

  الجلسة الحوارية: كن مبدعا ومبتكرا!: مفهوم االبتكار وأهميته٫
  االقتصادية والتجارية ودور الدول في تنميته

عرض األوراق العلمية: المحور األول – المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 والتعليم العالي رئيس الجلسة: د. ريم القناعي – كلية الكويت التقنية

عرض األوراق العلمية: المحور الثاني – المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة و التمويل

رئيس الجلسة: د. عمر الحسينان – الجامعة األسترالية في الكويت

الشراكة كنهج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
كلية مسقط - عمان

د. أحمد أبو العلم

حوكمة الشركات والملكية األجنبية في سوق رأس المال اإلسالمي في الكويت
مركز ريكونسنس للبحوث و الدراسات

د. ناصر بورسلي

األداء القائم على المخاطر للخدمات المصرفية اإلسالمية مقارنة بالخدمات المصرفية التقليدية في
دول مجلس التعاون الخليجي

جامعة الكويت
أ. شاهندا ذوالفقار

ريادة األعمال في التعليم العالي: االتجاهات والتجارب
جامعة التقنية و العلوم التطبيقية – سلطة عمان  

د. شذى العامري

مشاركة القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية
كلية الكويت التقنية

أ. ايمان الشطي 
أ. برلنتي عوده

التأثير الوسيط للمستويات التعليمية على مهارات ريادة األعمال وعالقة أداء األعمال المالية للشركات
الصغيرة والمتوسطة في الكويت

كلية الكويت التقنية
د. شينا راي

• أ. مي العويش: رئيس وحدة التحول الرقمي واالبتكار – بنك الخليج
• د. سمر باقر: أستاذ مساعد قسم التسويق جامعة الكويت  

• د. بدور البلوشي: أستاذ مساعد في كلية الكويت للعلوم و التكنولوجيا
• أ. هيا المانع: مدير االستدامة واالبتكار في شركة زين الكويت

• أ. محمد الرفاعي: مدير مركز الكويت لالبتكار 

رئيس الجلسة: أ. خالد الزنيك مؤسس و الرئيس التنفيذي لونش لالستشارات التسويقية و اإلدارية.

افتتاح الملصق العلمي

التسجيل

9:15 am – 9:35 am

9:35 am – 10:00 am

10:05 am – 10:35 am

10:40 am - 10:55 am

افتتاح المعرض

استراحة غداء

الختام - اليوم األول

12:20 pm - 12:30 pm

12:30 pm – 01:30 pm

11:00 am – 11:45 am

11:50 am – 12:20 pm

1:30 pm – 02:10 pm

2:15 pm – 02:40 pm

02:45 pm – 03:00 pm

3:05 pm

اجندة المؤتمر
اليوم االول - االربعاء 23 نوفمبر 2022

مسرح الكلية 



المتحدث الرئيسي
د. حسن غرة: كلية الكويت للعلوم و التكنولوجيا – تقرير المشروعات الصغيرة

9:00 am -  9:25 am

عرض األوراق العلمية: المحور الثالث المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة وآخر المستجدات

رئيس الجلسة: د. كامران معروف – جامعة برادفورد

تحليل السوق المستهدف واألمن السيبراني
جامعة برادفورد -المملكة المتحدة

د. كامران مهروف

دور التسويق الرقمي في استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت:
إطار مفاهيمي ومقترحات

كلية الكويت التقنية
د. صالح العنزي 

تحفيز السلوك االبتكاري في الشركات الصغيرة والمتوسطة: منظور من الشركات الصغيرة
والمتوسطة في الكويت

كلية الكويت للعلوم و التكنولوجيا
د. بدور البلوشي

عرض األوراق العلمية: المحور الرابع – المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة و إدارة الموارد البشرية

رئيس الجلسة: د. رنده دياب 
– كلية الكويت التقنية

تحليل أثر العمل عن بعد على التوازن بين العمل والحياة في المؤسسات
السلوفاكية الصغيرة والمتوسطة الحجم

جامعة سيلي - سلوفاكيا
د. بيتر كارا كسوني

الدور الوسيط للبراعة التنظيمية في العالقة بين اليقظة الريادية والنجاح الريادي
"دراسة تطبيقية على مديري الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في المنطقة الصناعية

بدمياط الجديدة – بجمهورية مصر العربية"
جامعة المنصورة – جمهورية مصر العربية

د. زينب جمال 

ثقافة المنظمة ونضج إدارة المشاريع في شركات هندسة البرمجيات: دراسة حالة استكشافية
كلية الكويت التقنية

أ. نيفين أحمد

عرض األوراق العلمية: المحور الخامس – المشروعات الصغيرة 
و المتوسطة و إدارة األزمات

رئيس الجلسة: د. أحمد الصبر – الجامعة األمريكية في الكويت

أثر جائحة كورونا على المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الكويت
الجامعة األمريكية في الكويت

د. نعيمة الخرافي 

دراسة مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة خالل أزمة كوفيد-19: حالة قطاع المطاعم والمقاهي
في الكويت

كلية ماسترخت إلدارة األعمال
أ. مشاعل سالم

الوحدات االقتصادية الصغيرة وعمالها العاملين في قطاعي الزراعة واألغذية الزراعية
– الصمود وإضفاء الطابع الرسمي في أوقات األزمات - المثال اللبناني

كلية القانون الكويتية العالمية 
د. مي حمود

قواعد المشاركة األربع: إطار لرائد األعمال الواعي
المعرفة لالستشارات

د. حمزة تقي

الجلسة الحوارية: العملة الرقمية في األعمال.. خطر أم طريق آمن: 
تجارب محلية واستعراض للتوجهات العالمية

• د. سعود الثاقب: أستاذ قسم التمويل بجامعة الكويت
SBX Capital أ. سعود الحميضي: مالك و مؤسس •

• أ. محمد الكندري: محامي في مكتب عذبي الكندري للمحاماة 
• أ. قتيبة الهاجري: محلل مالي واقتصادي

رئيس الجلسة: د. علي الحمد - أستاذ مساعد في كلية الجونكوين

إعالن الفائزين في الملصق العلمي
توصيات المؤتمر - الختام

الجلسة الحوارية: أنشئ مصنعا في الكويت!: جدوى المشروعات 
الصناعية في الكويت، الفرص والعوائق

• أ. سعد العثمان: مساعد مدير محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة
• أ. عثمان بودي: المدير الشريك لمصنع لبرو اليف

• أ. خالد عبد الغني: عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية ورئيس مجلس إدارة شركة المهلب
    للمقاوالت والتجارة.

• د. طارق الدويسان أستاذ في الهندسة الصناعية ومستشار في التنمية والتميز المؤسسي

رئيس الجلسة: د. ريم القناعي
أستاذ مساعد – كلية الكويت التقنية  

9:30 am -  10:00 am

10:05 am - 10:35 am

11:00 am – 11:30 am

11:35 am – 12:10 pm

01:30 pm – 02:10 pm

Ktech outreach الجلسة الحوارية
2:15 pm – 2:55 pm

3:00 pm

10:40 am - 10:55 am

12:15 pm - 01:25 pm

اجندة المؤتمر
اليوم الثاني - الخميس 24 نوفمبر 2022

مسرح الكلية 

استراحة قصيرة

استراحة غداء وزيارة المعرض



CONFERENCE AGENDA 

ktech Auditorium
DAY 1 – Wednesday, 23 November 2022

Registration – Check in

Welcome Address
Dr. Anwaar Al Kandari – Conference Chair 
Mr. Meshari Boodai – Kuwait Technical College Chairman of the Board of Trustees
Dr. Khawla Al Shayji - Deputy Director General for Strategic Thrust Programs
/ KFAS/ Main Sponsor 

8:30 am -  9:00 am

9:05 am - 9:15 am

Keynote Address
Dr. Mansoor Al Awar – Chancellor of Hamdan Bin Mohamed Smart University
Member of the Executive Council of the Association of Arab Universities
Pride of the Emirates” Medal 2022“

Presentation
Ms. Sara Al Anjari
Head of Private Sector & Join-Stock Companies
Presenter of The Development Plan of Kuwait Vision 2035
General Secretariat of the Supreme Council for Planning and Development

Opening Session
Leadership and Ambition: The Importance of Youth, Small and Medium Enterprises
in the Eyes of Leaders

Entrepreneurs: Opulence or Reality: Institutional Efforts in 
Kuwait and the Ambitions of Entrepreneur

Enterprises and Education: With or Against: The Position of 
SMEs in Educational Institutions

Mr. Khalid Al Hamad
Assistant Lecturer - Kuwait Technical College

• Ms. Maryam Al Shamali: Project manager, Kuwait digital startup campus
• Mr. Fares Al Enezi, Deputy General director of Entrepreneurship Services Sector - 
    The National Fund for Small and Medium Enterprises Development.
• Ms. Lulwa Al Bati, Head of the one stop window  - Ministry of Commerce
• Mr. Daoud Marafie, Partner and CEO, Al-Dawawin Games Company
• Mr. Meshari Al Abd Al Jalil, member of the Board of Directors of the Kuwait 
   Economic Society

• Dr. Esraa Al Essa is an Associate Professor PhD at the College of Engineering and 
   Petroleum at Kuwait University
• Dr. Muhammad Al Najem, Assistant Dean at the College of Administrative Sciences at 
   Gulf University for Science and Technology
• Ms. Loujain Al Wazzan, Secretary of the Private Schools Federation and Chief Operating 
   Officer of Al Wazzan Education
• Dr. Nawaf Al Abduljader, Assistant Professor of Business Administration at 
    Kuwait University

• Ms. Mai Al-Aweesh, Head of Digital Transformation and Innovation - Gulf Bank
• Dr. Samar Baqer, Assistant Professor, Marketing Department, Kuwait University
• Dr. Bodour Al-Balushi - Assistant Professor at Kuwait College of Science and Technology
• Ms. Haya Al-Manea, Director of Sustainability and Innovation at Zain Kuwait
• Mr. Mohammed Al-Rifai, Director of the Kuwait Innovation Center

Mr. Khalid Alzanki
Founder and CEO of Launch Marketing and Management Consulting.

Academic Papers Presentation – Track 1 – SMEs and Higher 
Education. Managed By: Dr. Reem M. Al Qenai - ktech

Entrepreneurship in higher education: Directions and Experiences
University of Technology & Applied Sciences - Oman
Dr. Shadha Al Amri

The moderating effect of educational levels on the Entrepreneurial skills and the financial
.business performance relationship of SME's in Kuwait 
Kuwait Technical College
Dr. Sheena Ray

Participation of the private sector in supporting the educational process
Kuwait Technical College
Berlanti Odeh
Ms. Emman Al Shatti

Academic Papers Presentation – Track 2 – SMEs and Finance
Managed By: Dr. Omer Alhusainan – Australian University - Kuwait

Partnership as an Approach to Support SMEs
Muscat College - Oman
Mr. Ahmed Aboualam

Corporate Governance and Foreign Ownership in The Islamic Capital Market Of Kuwait
Reconnaissance Research
Dr. Naser Boresli

Risk Based Performance of Islamic versus Conventional Banking in the GCC Countries
Kuwait University
Ms. Shahenda Zulfiqar

Dr. Awad Al-Enezi
Editor-in-chief of the Arab Journal of Administrative Sciences - Scientific Publication 
Council, Kuwait University

Creativity and Innovation: Concepts, Economics, Commercial 
Importance and Country Developments 

Opening of the Scientific Posters

9:15 am - 9:35 am

9:35 am - 10:00 am

10:05 am - 10:35 am

10:40 am - 10:55 am

12:20 pm - 12:30 pm

12:30 pm – 01:30 pm

11:00 am – 11:45 am

11:50 am – 12:20 pm

Lunch Break and Networking

Opening of the Exhibition

Day 1 – Closing
3:05 pm

1:35 pm – 02:10 pm

02:15 pm – 02:40 pm

02:45 pm – 03:00 pm



CONFERENCE AGENDA 

ktech Auditorium
DAY 2 – Thursday, 24  November 2022

Keynote Address
Dr. Hasan Ghura – Kuwait College of Science and Technology - the key insights of the 
GEM Kuwait report.

Academic Papers Presentation – Track 3 – SMEs and the
Latest Developments
Managed By: Dr. Kamran Mahroof – Bradford University

Target Market Analysis and Cybersecurity
University of Bradford - UK
Dr. Kamran Mahroof

The role of digital marketing in the sustainability of Kuwait SMEs:  A conceptual 
framework and propositions
Kuwait Technical College
Dr. Saleh Al Enezi

Stimulating innovative behaviour in Small to Medium-Sized Enterprises (SMEs): 
A Perspective from Kuwait SMEs
Kuwait College for Science and Technology
Dr. Bedour Al Bloushi

Four Rules of Engagement:  A Framework for Mindful Entrepreneur
Knowledge Engineering Consultancy
Mr. Hamza Taqi

Analysis of the impact of telework on the work-life balance in 
Slovakian small and medium - sized enterprises
Selye University - Slovakia
Dr. Peter Karacsony

Academic Papers Presentation – Track 4 – SMEs and 
Human Resource Management
Managed By: Dr. Randa Diab - ktech

The mediating role of organizational ingenuity in the relationship between 
entrepreneurial vigilance and entrepreneurial success "An applied study on managers 
of small and medium-sized companies in the industrial zone of New Damietta - Arab
Republic of Egypt"
Mansoura University - Egypt
Dr. Zeinab Gamal

Organization Culture and Project Management Maturity in Software Engineering 
Companies: An Exploratory Case study
Kuwait Technical College
Ms. Nivin Ahmed

Academic Papers Presentation – Track 4 – SMEs and Crisis 
Management Managed By: Dr. Ahmed Alsaber – American University of Kuwait

The impact of the Corona pandemic on small and medium enterprises in Kuwait
American University of Kuwait.
Dr. Naima Al Khrafi

Investigating the Resilience of Small and Medium Enterprises (SMEs) During 
The COVID-19 Crisis: The Case of The Restaurants and Cafés Segment in Kuwait
Maastricht School of Management
Mr. Mashael Salem

The small economic units and their workers acting in the agriculture and agri-food
sectors - Resilience & Formalisation in times of crisis – The Lebanese example -. -.
Kuwait International Law School
Dr. May Hammoud

Establishing Companies in Kuwait The feasibility, opportunities
and obstacles of Projects in Kuwait

• Mr.  Saad Al-Othman, assistant manager of the industrial portfolio for small projects
• Mr. Othman Boodai, Co-Manager of Lipro Life
• Mr. Khaled Abdul-Ghani, member of the Board of Directors of the Federation of Kuwait 
    Industries and Chairman of the Board of Directors of Al-Muhallab Contracting and 
    Trading Company
• Dr. Tariq Al-Duwaisan is a professor of industrial engineering and a consultant in 
    development and institutional excellence

Digital Currency & Youth: Risk or Secure: Local Experiences 
and Global Trends Reviews

• Dr. Saud Al-Thaqib Professor of Finance department at Kuwait University
• Mr. Saud Al Humaidhi, owner and founder of SBX Capital
• Mr. Muhammad Al-Kandari is a lawyer at Athbi Al-Kandari Law Firm
• Mr. Qutaiba Al-Hajri, financial and economic analyst

Dr. Ali ALHAMAD
Assistant Professor at Algonquin College

Dr. Reem AlQenai
Assistant Professor - Kuwait Technical College

9:00 am -  9:25 am

9:30 am - 10:00 am

10:05 am - 10:35 am

11:00  am – 11:30 am

11:35 am – 12:10 pm

01:30 pm - 02:10 pm

Short Break

ktech outreach panel discussion

Announcing the winners of the scientific poster
Conference recommendations - Conclusion

2:15 pm – 2:55 pm

 3:00 pm

10:40 am - 10:55 am

12:15 pm - 01:25 pm
Lunch Break and walk-through exhibition/poster session


