
 السيرة الذاتية: محمد غسان الشبوط

 

 : الشخصيةالمعلومات 

 االسم: محمد غسان الشبوط

 .بغدادفي  ،1989\7\11 تاريح ومكان الميالد:

 عراقي. الجنسية :

 .2014\8\28اكتوبر ،منذ  6: جمهورية مصر العربية ،محافظة الجيزة،مدينة الحالية االقامة

 : االكاديميالتحصيل 

  بغداد،بالرسالة جامعة النهرين،\القتصادية الدوليةقسم العالقات ا\ماجستير علوم سياسية

 (.2002بعد عام  الموسومة )دور االستثمار االجنبي في تطور االقتصاد التركي

 جامعة النهرين.بغداد\قسم العالقات االقتصادية الدولية\بكالوريوس علوم سياسية 

 الشهادات االخرى:

  شهادةIC3 معهد المنصور لعلوم الحاسبات واللغات  لعلوم الحاسبات الصادرة من

 .2011\7\12االجنبية،بغداد.بتاريخ 

  شهادةICDL معهد الكندي للتكنولوجيا  الصادرة من لرخصة الدولية للقيادة الكمبيوترا

 .2015\5\31اكتوبر.بتاريخ   6والتدريب.جمهورية مصر العربية ،محافظة الجيزة،مدينة 

 ( شهادة المهارات الحياتية، دورة تدريب في منظمة هيئة انقاذ الطفولةSave the 

Children 2015\2\12(.في جمهورية مصر العربية بتاريج. 

 نساني.شهادة بالعمل اال ( دورة تدريب في منظمة هيئة انقاذ الطفولةSave the Children في.)

 .2015\3\1جمهورية مصر العربية بتاريخ 



 الثقافات لدعم  ز تضامن ،المجلس المصري متعددكمر \ادة اخصائي نفسي اجتماعي لالطفالشه

 Lena Annaلخبيرة االلمانية )بأشراف ا الالجئيين في مصر، بعد حضور تدريب

Schmid,PhD، 2014\10\1الجيزة ،بتاريخ  ( في جمهورية مصر العربية. 

  بأشراف ) بعد حضور تدريبالجامعة االميركية في القاهرة.، شهادة اخصائي نفسي اجتماعي 

في الجامعة االميركية في القاهرة والمدير العاملة  ( Dr.Nancy Baronمريكية )الا لخبيرةا

 ,Psycho-Social Services and Training Institute in Cairo) العام لمنظمة بستك

Egypt / PSTIC). 2016\6\1بتاريخ  -القاهرة–في جمهورية مصر العربية. 

 :المهنية ات الخبر

  الثقافات لدعم الالجئيين في مصر لمدة اخصائي نفسي اجتماعي في المركز المصري متعدد

 عام ونصف .

 ،للدعم النفسي واالجتماعي والخدمات المركز  اخصائي نفسي اجتماعي في منظمة بستك

 ( لمدة عام .PSTICوالتدريب المستمر في القاهرة )

 اشهر. 6ا الغد لالغاثة االسالمية في مصر لمدة مؤسسة سوري 

 لشأن التركي.باحث سياسي واقتصادي مختص في ا 

 

 البحوث العلمية والمقاالت المنشورة:

  (، دار2002تطور االقتصاد التركي بعد عام تأليف كتاب بعنوان )دور االستثمار االجنبي في 

 -عراقال -لبنان -مصر -دول عربية )االردن 5ناشرون وموزعون ،االردن، نشر في  دجلة

 .2015\5\12بتاريخ  المملكة العربية السعودية(

 قسم \مقراطي العربيبحث علمي بعنوان )تركيا مابين الماضي والحاضر( في المركز الدي

 .2015\7\1بتاريخ -برلين والقاهرة \ةالدراسات االقتصادي



  ( في مركز الحوار 2011بحث علمي بعنوان )العالقات االقتصادية التركية الخليجية بعد عام

 .2016\7\28بتاريخ \الدنمارك \المتمدن

 ( م دور االستثمار االجنبي في تطور قطاعات االقتصاد التركي بعد عابحث علمي بعنوان

 .2016\8\8بتاريخ  الدنمارك \المتمدن( في مركز الحوار 2002

  مقال سياسي بعنوان )االنزعاج االمريكي من التقارب التركي الروسي( في مركز الحوار المتمدن

 في الدنمارك.

  مقال سياسي بعنوان )اسباب التقارب التركي الروسي بعد االنقالب العسكري االخير( في مركز

 الحوار المتمدن في الدنمارك.

 ( في 2016-1924بعنوان )تاريخ االنقالبات العسكرية في تركيا ما بين عام ) مقال سياسي

 المركز الديمقراطي العربي في برلين والقاهرة.

  مقال سياسي اقتصادي بعنوان ) االسباب السياسية واالقتصادية النسحاب برطانيا من االتحاد

 االوربي( في المركز الديمقراطي العربي في برلين والقاهرة .

 قال بعنوان ) الدين والسياسة شتيتان مختلفان ال يتقابالن( في المركز الديمقراطي العربي في م

 برلين القاهرة .

  مقال سياسي بعنوان ) التدخل الروسي في سوريا وتداعياته على امن المنطقة( في المركز

 الديمقراطي العربي في برلين والقاهرة .

 المريكي في الشرق االوسط اصبح علنيًا( في المركز مقال سياسي بعنوان ) الصراع الروسي ا

 الديمقراطي العربي في برلين والقاهرة .



  مقال سياسي بعنوان ) العراق الى اين ؟ طريق الهالك او طريق النجاح( في المركز الديمقراطي

 العربي في برلين والقاهرة .

  المركز الديمقراطي العربي في مقال سياسي بعنوان ) داعش والمغول ولدان من بذرة واحدة ( في

 برلين والقاهرة.

  مقال سياسي اقتصادي ) سياسة اوردغان على وشك االطاحة باالقتصاد التركي( في المركز

 الديمقراطي العربي في برلين والقاهرة .

  في مركز ( 2003بحث سياسي اقتصادي ) العالقات االقتصادية التركية العراقية بعد عام

 .2016\9\15بتاريخ \الدنمارك\الحوار المتمدن 

  بحث علمي اقتصادي بعنوان )ماهي الدوافع التي جئبت المستثمر االجنبي في تركيا؟( في شبكة

 .2016\9\22بتاريخ \المانيا\االقتصاديين العراقيين 

 المهارات:

 .قيادة  نظام الكمبيوتر بطريقة ممتازة 
 .صيانة الكمبيوتر بطريقة جيدة 

 اللغات: 

  العربية بصورة ممتازة.اللغة، 
 .اللغة االنكليزية بصورة جيدة 


