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 (  .G.C.E)  شهادة التعليم العامة من المملكة المتحدة   1959 - 1955

 (Ordinary level - 8 O level) 

 (Advanced level - 6 A level) 

 شهادة الدبلوم العليا في اللغة الفرنسية.  1960 - 1959

 سويسرا. -جامعة جنيف-السياسة واالقتصاد العلوم في  الدراسةمتابعة  1964 - 1960

  

 بعض الفارسية.  -اإلنجليزية  -الفرنسية  -العربية  الـلــغـــــات

 

 

 

  الصباح. المبارك ناصر المحمد األحمد الجابر االسم

  م.1940ديسمبر  22 تاريخ الميالد 

 وله ابنان. متزوج الحالة االجتماعية

 بيـــــانات الشــــــخصيــــــة ال

 ـخبرات العـلميـــة ال

 السيرة الذاتية 
الصباح   المبارك الشيخ ناصر المحمد األحمد الجابر   سمو  

(  1201 – 2006جلس وزراء دولة الكويت ) رئيس م  
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 وزارة الخارجية.   -سكرتير ثالث    1964أغسطس  15

 نيويورك.   -األمم المتحدةمنظمة -لوفد الدائم لدولة الكويت  ق باالتح 1964أكتوبر  2

 وزارة الخارجية.   -الديوان العام  1965يونيو  1

 وزارة الخارجية.  –فوق العادة وزيرا مفوضا  اسفير 1965ديسمبر  5

   المكتب األوروبي لهيئة األمم -أول مندوب دائم لدولة الكويت  1965ديسمبر 16
 االتحاد السويسري.  -جنيف   -ة د المتح

 افتتح أول مبنى للمندوبية الدائمة في جنيف.  1966أبريل 

 جنيف.  –أول قنصل عام لدولة الكويت لدى االتحاد السويسري   1966يونيو 

 إيران. سفيرا فوق العادة مفوضا لدى  1968أكتوبر   6

 سفيرا محاال لدى أفغانستان.  1971

 سي في إيران. بلوماد لا كعميد السل 1979 - 1975

 عميد السلك الدبلوماسي في أفغانستان.  1979 - 1975

 نقل إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.  1979مايو  22

 وكيال لوزارة اإلعالم.  1985 - 1979

 وزيرا لإلعالم.  1988 - 1985
 الفنون و اآلداب. لمجلس الوطني للثقافة و ل ا رئيس

 اعية والعمل.االجتم ون شؤوزيرا لل 1990 - 1988

 وزير الدولة للشؤون الخارجية.  1991 أبريل  -1990يونيو 

 وزيرا لشؤون الديوان األميري.  2006 – 1991

نوفمبر    -2006فبراير 
2011 

 رئـيساً لمجــلس الــوزراء. 

 صدور األمر األميري بتعيينه رئـيسا لمجــلس الــوزراء.  2006فبراير 7
" في تاريخ  22"تشكيل الوزارة رقم يفه ب ل كبتي  صــدور أمر أمــير 

 دولة الكويت . 

 الـخبرات العـمليـــة 
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  صــدور األمــر األمــيري بـأن تكـون مخاطبــة رئيس مجلس الوزراء 2006فبراير  8
رئيس مجلس    ،يــخ نـاصر المحمد األحمد الصباحالش  سمـو كالتالي:

 الوزراء. 

 2006يوليو  2

 

 .زراءس الولجلم ا تعيينه رئيسبإعادة   صدور األمر األميري 
" في تاريخ دولة  23أميري بتكليفه بتشكيل الوزارة رقم "صدور أمر 

 الكويت. 

 2007مارس  6

 

 تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء. بإعادة  صدور األمر األميري 
" في تاريخ دولة  24صدور أمر أميري بتكليفه بتشكيل الوزارة رقم "

 الكويت. 
 لمجلس الوزراء.نه رئيسا تعيي  ةد عابإصدور األمر األميري   2008مايو  20

" في تاريخ دولة  25صدور أمر أميري بتكليفه بتشكيل الوزارة رقم "
 الكويت. 

 صدور األمر األميري بإعادة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء. 2008ديسمبر  17
" في تاريخ دولة  26صدور أمر أميري بتكليفه بتشكيل الوزارة رقم "

 الكويت. 
 األميري بإعادة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء. ألمر ا رود ص 2009مايو  20

" في تاريخ دولة  27صدور أمر أميري بتكليفه بتشكيل الوزارة رقم "
 الكويت. 

 صدور األمر األميري بإعادة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء. 2011ابريل  5
" في تاريخ دولة  28صدور أمر أميري بتكليفه بتشكيل الوزارة رقم "

 ت. ويالك
 

 

 

 

 . سفير في إيران ك  عمله أصغر عميد للسلك الدبلوماسي في العالم خالل   

تولى مهمة اإلشراف على اإلعالم الكويتي في األشهر األولى من   1990أغسطس  
 اإلحتالل و قام بتشغيل أول إذاعة كويتية في المنفى. 

 
 . كويت" لاا هناإلذاعة أيام الغزو أذاع عبارة " أول صوت كويتي من  1990أغسطس  

صاحب قرار إصدار جريدة صوت الكويت اليومية الناطقة باسم   1990أكتوبر 
 الشعب الكويتي. 

   أنشـــــطة أخـــــــرى
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مثل المغفور له صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر األحمد   1990أكتوبر سبتمبر/ 
المناسبات الدولية و  الجابر الصباح )طيب هللا ثراه( في عدد من 

 دة و زعماء دول العالم. من قا د عد ى مبعوثا من سموه لد 

جابر األحمد   الشيخ  مثل المغفور له صاحب السمو أمير البالد الراحل    1990نوفمبر
 لدى تتويج إمبراطور اليابان.   (طيب هللا ثراه)الجابر الصباح 

مثل المغفور له صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر األحمد   1999 يونيو 12
في االحتفال الخاص بمناســبة مرور   (راه ثطيب هللا ) اح صبالجابر ال
 المملكة المتحدة.   الكويت و  ـام على اتفــاقية الصــداقة بينمائة ع

 
البالد الراحل الشيخ  افتتح نيابة عن المغفور له صاحب السمو أمير  2000أكتوبر 11

  يفت ويجــناح دولة الكــ ( طيب هللا ثراه) جابر األحمد الجابر الصباح 
جنوب   ,ديفون  – بــحـــرية في دراموث ـية بريـطـانيا الــــملكية الكلــ

 غرب إنجلترا. 

الضيف الرئيسي لمأدبة اإلفطار التي أقامها فخامة الرئيس جورج   2008سبتمبر  17
 بمناسبة شهر رمضان المبارك. دبليو بوش 

يمت بعنوان  تي أقلاة ام ترأس سموه المائدة المستديرة و الجلسة الع 2008سبتمبر  25
نيويورك وبمشاركة فخامة  "التربية و الصحة" بمقر األمم المتحدة في 

 .رئيس جمهورية سلوفينيا 

المنبثقة عن قمة "التغير المناخي"   ترأس سموه المائدة المستديرة الثانية  2009سبتمبر  22
بمقر األمم المتحدة في نيويورك وبمشاركة فخامة رئيس جمهورية  

 .افنلند 
أول رئيس مجلس وزراء كويتي يرتقي منصة مجلس األمة للرد على   2009ر ديسمب 8

 استجواب مقدم إليه من أحد أعضاء المجلس . 
األغلبية البرلمانية في التصويت الذي تم بشأن  حصل سموه على دعم  2009ديسمبر  16

كتاب عدم التعاون المقدم من بعض أعضاء مجلس األمة عقب  
 .  استجواب سموه 

ترأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة الخامسة عشرة لألمم   2009بر ديسم  18
صاحب السمو أمير   له للمغفورالمتحدة حول التغير المناخي ممثال 

 . طيّب هللا ثراهحمد الجابر الصباح، ألالشيخ صباح ا  لحاالرالبالد 
بمقر األمم    لتعليم والصحةترأس سموه المائدة المستديرة الثانية حول ا 2010سبتمبر  20

 . ورك يو ني ي  المتحدة ف

حمد  ألالشيخ صباح ا  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   له لمغفورامثل   2011ابريل  14

لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور لها  ،  طيّب هللا ثراهالجابر الصباح،  
صاحبة السمو الملكي االميرة صيتة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل  

 د بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. سعو
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حمد  ألالشيخ صباح ا  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   له لمغفورامثل   2012و ايم 19

احتفاالت الذكرى الستين    بالمشاركة في ،  طيّب هللا ثراهالجابر الصباح،  
الملكة اليزابيث الثانية عرش المملكة  عاما على تولي صاحبة الجاللة  

 ريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. المتحدة لب
قام سموه بافتتاح برنامجه في جامعة درهام بالمملكة المتحدة )مواجهة   2012سبتمبر  21

التحديات السياسية بالشرق األوسط( حيث قامت الجامعة بإطالق اسم  
احتشامي   أنوش  البروفسور  يرأسه  الذي  العلمي  الكرسي  على  سموه 

 . األكاديمي البرنامج  عرفانا لرعاية سموه لهذا
حمد  ألالشيخ صباح ا  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   له لمغفورامثل   2013فبراير  13

لتقديم واجب العزاء، بوفاة المغفور له    ،  طيّب هللا ثراهالجابر الصباح،  
أمير   سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سطام  االمير  الملكي  السمو  صاحب 

المملكة    -الرياض    -بن عبدهللا    مسجد االمام تركي  -منطقة الرياض  
 . قة العربية السعودية الشقي

حمد  ألالشيخ صباح ا  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   له لمغفورامثل   2015مارس  25-27

الصباح،   ثراهالجابر  هللا  في ،  طيّب  رئيس    للمشاركة  تشييع  مراسم 
 . وزراء جمهورية سنغافورة السابق / لي كوان يون

حمد  ألالشيخ صباح ا  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   له لمغفورامثل   2015سبتمبر  20

له  ،  طيّب هللا ثراهالجابر الصباح،   المغفور  العزاء بوفاة  لتقديم واجب 
مكتوم   ال  راشد  بن  محمد  بن  راشد  اإلمارات    -دبي     -الشيخ  دولة 

 العربية المتحدة الشقيقة . 
حمد  ألالشيخ صباح ا  لحاالرر البالد  سمو أميصاحب ال له لمغفورامثل   2016نوفمبر  13

ا،  طيّب هللا ثراهالجابر الصباح،   له  لتقديم واجب  المغفور  لعزاء بوفاة 
صاحب السمو الملكي األمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود ، المملكة  

 العربية السعودية الشقيقة . 
 2017مارس  30
 

حمد  ألالشيخ صباح ا  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   له لمغفورامثل  

مغفور له  الواجب العزاء، بوفاة    لتقديم،  طيّب هللا ثراهالجابر الصباح،  
دولة االمارات    -بن سيف الشرقي نائب حاكم الفجيرة    سمو الشيخ حمد 

 العربية المتحدة الشقيقة. 
حمد  ألالشيخ صباح ا  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   له لمغفورامثل   2017مايو  4

له  ،  طيّب هللا ثراهالصباح،  الجابر   المغفور  العزاء بوفاة  لتقديم واجب 
ل سعود ، المملكة  ير مشعل بن عبدالعزيز آمصاحب السمو الملكي األ

 العربية السعودية الشقيقة . 
 2018يناير  30
 

حمد  ألالشيخ صباح ا  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   له لمغفورامثل  

الصباح،   ثراهالجابر  العزاء لحضرة صاحب  ،  طيّب هللا  لتقديم واجب 
العربية    ات نهيان رئيس دولة اإلمارالسمو الشيخ / خليفة بن زايد آل  

الشقيقة  والدته    المتحدة  تعالى  هللا  بإذن  لها  المغفور  دولة    -بوفاة 
 االمارات العربية المتحدة الشقيقة . 
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حمد  أليخ صباح االش  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   له لمغفورامثل   2018يونيو  5

له  لتقديم واجب  ،  طيّب هللا ثراهالجابر الصباح،   المغفور  العزاء بوفاة 
المجلس األعلى  خليفسمو الشيخ عبدهللا بن خالد بن علي آل   ة رئيس 

 مملكة البحرين الشقيقة .  - للشؤون اإلسالمية 
 2018ديسمبر   5  - 3
 

حمد  أللشيخ صباح اا  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   له لمغفورامثل  

الصباح،   ثراهالجابر  هللا  مراسم  ،  طيّب  في  الرئيس  بالمشاركة  تشييع 
األمريكية   المتحدة  للواليات  واألربعين  الحادي  الرئيس  بوش  جورج 

 الصديقة بالعاصمة واشنطن. 
 2019فبراير  24
 

حمد  ألالشيخ صباح ا  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   له لمغفورامثل  

الصب ثراهاح،  الجابر  هللا  مشروع  ،  طيّب  تدشين  حفل  في  بالمشاركة 
)محو الجديد  المحور  العاصمة  طريق  في  وذلك  االحمد(  صباح  ر 

 قطر الشقيقة.  ة دول -الدوحة 
 2019مايو  3
 

حمد  ألالشيخ صباح ا  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   له لمغفورامثل  

الصباح،   ثراهالجابر  هللا  ا،  طيّب  حفل  في  جامع  بالمشاركة  فتتاح 
 الجمهورية التركية الصديقة.  -نبول تشامليجا وذلك في مدينة اسط

 2019ليو  يو 27
 

حمد  ألالشيخ صباح ا  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   له لمغفورامثل  

بالمشاركة في مراسم تشييع الرئيس /  ،  طيّب هللا ثراهالجابر الصباح،  
 ية الشقيقة السابق . الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونس 

 2019سبتمبر  30
 

حمد  ألالشيخ صباح ا  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   له لمغفورامثل  

الصباح،   ثراهالجابر  هللا  الرئيس  بالمشاركة  ،  طيّب  تشييع  مراسم  في 
العاصمة   في   ، شيراك  جاك  الصديقة  الفرنسية  للجمهورية  االسبق 

 باريس. 
حمد  ألالشيخ صباح ا  لحاالرصاحب السمو أمير البالد   هل لمغفورامثل   2019اكتوبر  22

الصباح،   ثراهالجابر  هللا  تنصيب  ة  بالمشارك،  طيّب  مراسم  في 
 امبراطور اليابان نارو هيتو . اليابان الصديقة. 

 

 

 

 

 الكويت لعدة مؤتمرات لوزراء اإلعالم العرب. دولة ترأس وفد  1988 - 1979

الشؤون االجتماعية  مؤتمرات لوزراء  ت لعدةويالك ةولد  ترأس وفد  1990 - 1988

 والعمل العرب. 

 .  جنيف –منظمة العمل الدولي الكويت لعدة مؤتمرات ل دولة ترأس وفد 

 

( للجمعية 63الدورة )ترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال  2008سبتمبر  27  - 19

 العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

 

 ــــرات ــالمـــــؤتم
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( للجمعية 64دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة ) أس وفد تر 2009سبتمبر  28  - 18

 العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

مؤتمر أطراف معاهدة ترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال  2009ديسمبر  18  - 16

 .مملكة الدنمارك –تغير المناخ في كوبنهاجن  

( للجمعية 65ك في أعمال الدورة )ارمشة الكويت الترأس وفد دول 2010سبتمبر  25  - 15

 العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

( للجمعية 66الكويت المشارك في أعمال الدورة )فد دولة ترأس و 2011سبتمبر  25  - 16

 العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

 

 

 

 وزارة اإلعالم. -رئيس لجنة اإلعالم البترولي  

أمير    ا لالحتفال بعودة المغفور له صاحب السمولي لعيس اللجنة ائر 2002يناير 

طيب هللا ثراه سالما  األحمد الجابر الصباح البالد الراحل الشيخ جابر 

 رحلة العالج في الخارج. معافى من

 
 

 

 

 الرئيس الفخري لجمعية هواة السيارات التاريخية.  

 النارية. ت جاارات والدراالرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للسي 

 الفخري لمتحف السيارات التاريخية.الرئيس  

 . ية الدوليةفي العديد من جمعيات الصداقة الكويتعضو  

 رنكوفونية في الكويت.الفخري لمجلس تعزيز الفالرئيس 

مركز العجيري العلمي للبحث والتطوير في مجال  رئيس مجلس أمناء 

 علوم الفلك والفضاء. 

 
 

 

 

رع كرسي الشيخ ناصر بن محمد الصباح في العالقات  صاحب تب 2010 مارس

 المملكة المتحدة. –جامعة درهام   –الدولية والسياسية واألمن االقليمي 

 

 

 

 وسام اإلمبراطورية الفارسية من الدرجة األولى من شاه إيران.  1968نوفمبر  

 عضـــــويـــة الجمــــــعيات والهـــــــيئات

 األوسمـــــــة 
 

 اللجـــــــــان 

 ةــاديمي ـــات اكــ اهمـــمس
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 جاك شيراك.  لسيد/وسام الفارس من عمدة باريس ا 1984

الــجمهورية  و  1993أغسطس   15 رئــيس  فخامة  من  األولى  الدرجة  من  األرجـنتين  سام 

 .  منعم كارلوسالسيد/ 

الدرج  1994أكتوبر  7 من  الفارس  منوسام  األولى  رئيسف  ة  السنغال   جمهورية  خامة 

 ضيوف.  وعبد السيد/ 

 نظمة المؤتمر اإلسالمي.م -شهادة تقدير من الدرجة الممتازة  1996نوفمبر  3

فنلندا   1997 سبتمبر 16 جمهورية  رئيس  فخامة  من  فنلندا  أسد  طبقة  من  األكبر   الوسام 

 مارتي اهتسارى.   السيد/

إيطاليا وهو من ارفع    -من عميد مدينة فلورنس  (  الفضيةنبقة  وسام )الز 2005نوفمبر   15

ــمعية الصــــداقة أوسـمة المدينة وذلك في احتـــفاالت ذكرى تأسـيس جـ

 طالية. اإلي -الكويتية 

الشرف     2006 يونيو  17 الحرب،  وسام  وضحايا  القدماء  للمحاربين  العربي  االتحاد  من 

ين القدماء في وطنه وأمته  ربالمحا  ن أجلتقديرا لحهوده وأعماله الجليلة م

 . الجمهورية العربية السورية –

برتبة     2006سبتمبر  12 الشرف  جوقة  فخاموسام  من  األولى  الدرجة  من  كبير  ة  ضابط 

رئيس  معالي  بتقليده  قام  فرنسا  جمهورية  رئيس  شيراك  جاك  السيد/ 

دوفيلبان في قصر ماتنيون م السيد/ دومنيك  الفرنسي  رئاسة  قر  الوزراء 

 ء فرنسا.راوز

 وسام االستحقاق من أمير دولة قطر سمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني.  2007يناير   28

لة اإلمارات العربية المتحدة سمو الشيخ/ خليفة وسام اإلتحاد من رئيس دو 2007يناير   29

 بن زايد بن سلطان آل نهيان. 

ن فخامة رئيس جمهورية  م قاق الوطني"االستحالوسام "األكبر من نيشان  2007أبريل   9

 السنغال السيد/ عبد هللا واد.

  لى من فخامة رئيس جمهورية اندونيسيا وسام االستحقاق من الدرجة األو 2007مايو   30

 السيد/ سوسيلو بامبنج يوهويونو. 

زيارت 2007ديسمبر  13 بمناسبة  ألبانيا  بجمهورية  تيرانا  مدينة  مفتاح  من  نسخة  ه  تسلم 

 مية.الرس

كارلوس   2008   يوما  27 الملك خوان  الجاللة  من صاحب  المدني  االستحقاق  امر  وشاح 

 االول عاهل اسبانيا. 

جورج واشنطن تكريما لمسيرته في خدمة بلده    ميدالية الرئيس من جامعة 2008بتمبر س  19

 الواليات المتحدة األمريكية.  –و أبناء شعبه  

ر من فخامة رئيس جمهورية بنين   بيرتبة ضابط ك وسام جوقة الشرف ب 2009يوليو  16
 الدكتور بوني يايي. 
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كومندور  2009يوليو  19 برتبة  الشرف  جوقة  جيبوتي   من    وسام  جمهورية  رئيس 
 مر جيليه. إسماعيل ع

ملك مملكة سوازيالند     جاللةوسام العائلة المالكة من الدرجة األولى من   2009يوليو  23
 مسواتي الثالث. 

األا   وسام  2010  لابري 16 الوطني  الفرنسية  رئيس   فخامة من    كبر الستحقاق    الجمهورية 
 . وهو أرفع وسام في فرنسا نيكوال ساركوزي 

سانتي  2010 يوليو  26 مدينة  لدور  مفتاح  تقديرا  المدينة  عمدة  من  شيلي  بجمهورية  اغو 
 سموه في توطيد العالقات التشيلية الكويتية. 

المواطن 2011نوفمبر   26 لوسام  الفخرية  بجمهورية  مد ة  تيرانا  بلدية  رئيس  من  تيرانا  ينة 
يز العالقات وتنميتها  باشا، تقديراً لدور سمّوه في تعزألبانيا السيد لولزيم  

 ت بين الكويت وجمهورية ألبانيا. في شتى المجاال

الفخرية 2014مايو  22 الدكتوراه  روما    ( Ph.D honoris causa)   درجة  جامعة  من 
 لقانونية المقارنة والعالقات الدولية. ا مجال النظم  اإليطالية في

سيغ 2014مايو  23 اإليطيوسام  بولونيا  جامعة  من  ماغنوم  وسام  لوم  أرفع  وهو  الية 
تقديراً  بين    أكاديمي  الحوار  دعم  مجال  في  المتميزة  سمّوه  لجهود 

 شعوب العالم.  الحضارات وتعزيز التواصل الثقافي والسياسي بين
ألصل من وثيقة "العهدة العمرية" وهي كتاب كتبه الخليفة  ا   صورة طبق 2015يناير   14

  638تحها المسلمون عام  عمر بن الخطاب ألهل إيلياء )القدس( عندما ف 
هم فيه على كنائسهم وممتلكاتهم، وقد اعتبرت العهدة العمرية  للميالد، أمن

تنظيم العالقة بين األديان، و الوثائق في  أهداها  قد  واحدة من أهم وأقدم 
وسائر  سمل أنطاكية  بطريرك  اليازجي،  العاشر  يوحنا   / البطريرك  وه 

لدور   تقديراً  للروم األرثوذكس،  الحوار  المشرق  وجهود سموه في دعم 
 رات.  ين الحضاب

الوسام الشرفي لالتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، من   2015مارس   25
ا الخامسة والعشرين التي  دهرة انعقادو  قبل الجمعية العمومية لالتحاد في 

وأعماله   سمّوه  لجهود  تقديراً  وذلك  الشقيقة،  المغربية  بالمملكة  ُعِقدت 
 طنه وأمته العربية. ليلة من أجل المحاربين القدماء في والج

" 2016نوفمبر   25 جنيف  Schola Genevensis 1559ميدالية  جامعة  من   "–  
السويسر  سبمناسبة  ي،  االتحاد  العلوم  اللكرسي    ه موّ دعم  في  يونسكو 

 السويسرية.  - خمسين عاماً على العالقات الكويتية   ر وومر  المائية 

من فخامة السيّدة إلين   "األكبر وشاح الفرسان  -وسام "نجمة أفريقيا  2017ابريل   21
 جونسون سيرليف، رئيسة جمهورية ليبيريا. 

 


