ال�سرية الذاتية
(البيانات ال�شخ�صية) -:
اال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  :ال�شيخة �أ�ستاذة دكتورة /ر�شا حمود اجلابر ال�صباح
الوظيف ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :م�ست�شار بديوان �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
 18نوفمرب 1950
تاريخ امليالد :

(امل�ؤهالت العلمية) -:
 -بكالوريو�س يف الآداب «تخ�ص�ص لغات حديثة» من جامعة بريمنغهام-بريطانيا 1972

 ماج�ستري يف الآداب من جامعة ييل  -الواليات املتحدة االمريكية .1974 ماج�ستري يف الفل�سفة  -من جامعة ييل  -الواليات املتحدة االمريكية .1976 -دكتوراه يف الأدب املقارن من جامعة ييل  -الواليات املتحدة االمريكية .1977

(املنا�صب الوظيفية) -:
 م�ساعد مدير مركز اللغات  -جامعة الكويت . 1980 - 1976 مديرة مركز اللغات  -جامعة الكويت .1982 - 1980 عميدة مركز اللغات  -جامعة الكويت .1982 - 1980 م�ساعد مدير اجلامعة خلدمة املجتمع والإعالم  -جامعة الكويت .1993 - 1985 رئي�سة حترير جريدة �آفاق اجلامعية  -جامعة الكويت .1986 - 1985 وكيلة وزارة التعليم العايل .2009 - 1993 -م�ست�شار بدرجة وزير بديوان �سمو رئي�س جمل�س الوزراء .2009
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(اللغات ) -:
 العـربيـ ـ ـ ــة ممتاز الإجنليزية ممتاز الفرن�سيـ ــة ممتاز الأمل ــانيـ ـ ــة جيد الأ�سبانيـ ــة جيد االيطالي ـ ــة ممتاز -الالتين ـ ــية جيد

(ع�ضو يف الهيئات العلمية التالية) -:
 )1زميل اجلمعية امللكية الآ�سيوية «اململكة املتحدة».
 )2ع�ضو فخري .American Association of University Women

 )3ع�ضو هيئة حترير جملة .Journal of Arab Affairs
 )4ع�ضو جمل�س �إدارة جملة عامل الفكر  -دولة الكويت.
 )5ع�ضو املجل�س الأعلى للتعليم  -دولة الكويت.
 )6ع�ضو املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب  -دولة الكويت.
 )7ع�ضو  - Modern Language Associationالواليات املتحدة.
 )8ع�ضو Teachers of English as a Socond Language Association

الواليات املتحدة االمريكية.
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 )9ع�ضو جلنة التخطيط ال�شامل للثقافة العربية  -جامعة الدول العربية .1983
 )10ع�ضو املكتب التنفيذي للرابطة العربية لأ�ساتذة الأدب املقارن.
 )11ع�ضو املجل�س التنفيذي للمنظمة الدولية ملكافحة �أ�شكال التمييز العن�صري.
 )12ع�ضو جمل�س جامعة الكويت.
 )13ع�ضو جمل�س اجلامعات اخلا�صة.
 )14نائبة رئي�س املكتب التنفيذي للجامعات اخلا�صة.

(درجات ال�شرف  ،اجلوائز واملنح «التواريخ وامل�صادر») -:
 جائزة الإبداع الأوىل من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  -جامعة الدولالعربية  ،تون�س  -يناير  1985عن كتاب (ق�ضايا فكرية).
 �أهم �شخ�صية ن�سائية عربية يف جمال الرتبية والإعالم  ،املركز الدويل للن�شر والإعالمبجمهورية م�صر العربية  -يناير 1988
 �سفرية منظمة اليون�سكو لدى دولة الكويت  -يناير 1988 -باحثة منحة لدى مركز وودرو ويل�سون الدويل للأبحاث املتقدمة  ،وا�شنطن 1992

 �أهم �شخ�صية ن�سائية دولية لعام  ،1993مو�سوعة «من هو » بريطانيا .1993 دكتوراه فخرية يف جمال العلوم الإن�سانية  ،جامعة هارتفورد  ،الواليات املتحدة  -مايو .1995 -مر�شحة �ضمن املر�شحني اخلم�س الأوائل لرئا�سة جامعة الأمم املتحدة  -فرباير .1997
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(الإنتاج العلمي ) -:
« -1الت�صورات الأوربية للإ�سالم يف الع�صور الو�سطى وت�أثريها يف الكوميديا الإلهية
لدانتي اليجيريي»  -دي�سمرب � 1980ص - 85نوفمرب  -جملة عامل الفكر  ،املجلد
احلادي ع�شر  ،العدد الثالث �أكتوبر . 100
 -2ق�ضايا فكرية  ،الكويت  ،مطابخ اخلط 1984
3- The Figure of the Arab in Medieval Italinan Literature Kuwait
University, 1983.
4- “ Islamic Eschatology in the Divine Comedy” Annals of the
Faculty of Arts, Kuwait University, Twenty First Monograph,
vol.5 , 1984.
5- Islam and Medicine, “Journal of Arab Affairs, Spring” 1984 ,
vol.3 , no1 , p p . 69 - 84.

 -6الإ�سالم وامل�سيحية يف الع�صور الو�سطى «جملة عامل الفكر» املجلد اخلام�س ع�شر
العدد الثالث  ،دي�سمرب � 1984ص �ص  ، 100 - 75نوفمرب � -أكتوبر .
 -7العدو امل�سلم يف مالحم ع�صر النه�ضة الأوربي «جملة عامل الفكر»  ،ابريل
 .132-123يونيو .1987
« -8اجلنون يف الأدب  ،جملة عامل الفكر  ،املجلد الثامن ع�شر  ،العدد الأول  ،ابريل
 18مايو � -ص.3
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9- “An Analytic Study of the Delie, dizains 310 and 367” accept
ed for publication by Lingua e Stile , April 1988 and Stanford
Literary Studies.

 -10درا�سات يف التوحيد الإ�سالمي  ،الكويت  ،مطبعة جامعة الكويت .1989

(ترجمات ) -:
« -1موقف ال�شاعر اي�سنني من رو�سيا الثور» الثقافة العاملية ت�صدر دورية كل �شهرين عن
املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب  ،العدد  28مايو  1986دولة الكويت.
 -2ترجمة لكتاب « رحلة اخلري» وهو عبارة عن و�صف تف�صيلي لأول زيارة ر�سمية �إىل
اخلارج قام بها �صاحب ال�سمو �أمري البالد بعد ت�سلمه مقاليد احلكم  ،بتكليف من
الديوان الأمريي  ،دولة الكويت .1983 ،
 -3ترجمة لكتاب » رحلة ال�صداقة» (زيارة �أمري البالد �إىل دول البلقان) بتكليف من
الديوان الأمريي  ،دولة الكويت .1984

(بحوث مقدمة مل�ؤمترات دولية «غري من�شورة» ) -:
1- General survey of the Status of Women in the Gulf, Unicef ,
Symposium on “Role of Media in Social Development and Child
Welfare in gulf Countries” Abu Dhabi, Dec. 11-12 , 1983.
 2-The Philosophy of Ibn Rushd and Influence in the West, Co()5

 ference celebrating 9th centaury of the birth of the Muslim Phlosopher, Algiers April 17-26 , 1978.

 -3ابن ر�شد ينه�ض يف الغرب ويجارب يف ال�شرق.
4 - General Assembly, Islam and the West, Seville Spain, Sept.
1964.
5- Dante, Philomythes and Philosopher, Patrick Boyde. Man in
the Cosmos, Cambridge University Press, U.K. 1981.

(الأعمال الإدارية و�أعمال اللجان )
داخل اجلامعة -:
پ ممثلة الق�سم بلجنة البعثات بكلية الآداب .1981 - 1978
پ ممثلة عن املدر�سني يف جمل�س كلية الآداب للعام الدرا�سي .1980 - 1979
پ رئي�سة جمل�س م�شريف الوحدات مبركز اللغات .1985 - 1980
پ رئي�سة جمل�س مركز اللغات .1985 - 1980
پ ع�ضو جلنة العمداء .1982
پ ع�ضو جمل�س اجلامعة .1982
پ ع�ضو جمل�س مدير اجلامعة .1985
پ رئي�سة اللجنة اال�ست�شارية ملركز خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر .1987
پ مقررة جلنة الأمور الطالبية بجامعة الكويت .1987
پ رئي�سة اللجنة العليا لالحتفال بحفل التخرج ال�سنوي للطلبة املتفوقني بجامعة الكويت .1986
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پ رئي�سة اللجنة الثقافية مبركز خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر .
پ مقررة جلنة �شكلها �أ.د .مدير جامعة الكويت لتحديد الأق�سام العلمية التي �ستبقى
بكلية الآداب بعد تعديل ت�سميتها �إىل كلية العلوم الإن�سانية.

(الأعمال الإدارية و�أعمال اللجان )
خارج اجلامعة -:
پ رئي�سة اللجنة العليا لت�أليف كتب اللغة االجنليزية حملي ًا  -وزارة الرتبية .1986
پ ع�ضو املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب.
پ ع�ضو جمل�س �إدارة جملة عامل الفكر  -وزارة الإعالم.
پ ع�ضو املكتب الدائم لالحتاد الن�سائي العربي العام.
پ ع�ضو اللجنة العليا ملحو الأمية مبجل�س الوزراء .1982 - 1980
پ رئي�سة اللجنة الرئي�سية لتطوير مناهج اللغة االجنليزية  -وزارة الرتبية .1985 - 1982
پ ممتحنة خارجية للغة االجنليزية باملعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب

� 1980إىل الآن.

پ ع�ضو اللجنة التنفيذية الدولية ملكافحة التمييز العن�صري «هيئة غري حكومية م�سجلة
لدى الأمم املتحدة يف نيويورك».
پ ع�ضو اللجنة الوطنية الكويتية العليا ملكافحة املخدرات.
پ ع�ضو اللجنة الوطنية الكويتية للرتبية والعلوم والثقافة.
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