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 السيرة الذاتية

 

 الشخصية التفاصيل

 

 منقذ عبد الجبار البكر  االسم

  بغداد –م 8491  تأريخ الوالدة ومسقط الرأس

 عراقي     الجنسية

 متزوج    الحالة الزوجية

 واالنجليزيةالعربية     المتقنةاللغات 

 819-933-7901-00964    رقم الموبايل

 munqithal@gmail.com     يميلأ

 الصناعة والمعادن مستشار وزير              حكومية يفةظواخر 

    استشاري مستقل                                                   حاليا
 

 التحصيل الدراسي

 

 8418المملكة المتحدة  -جامعة كنت -ماجستير هندسة الكترونية مبرمجة .8

 8498 العراق -جامعة بغداد -ئيةبكالوريوس هندسة كهربا .2

 السيرة الوظيفية

 

 االن( – 2189)تموز  مستقل استشاري 

  (2189متقاعد )تموز 

 تنميه شؤون  :(2189 -2119) في المجاالت التالية مستشار وزير الصناعه والمعادن

 هيكلة الشركات المملوكة للدولة. وإعادةالتخطيط ، الشؤون االقتصادية، االعمال

 تصميم وتنفيذ بالشركة تقوم  (.2119-2111) مدير عام ومؤسس الشركه العامه للمنظومات

كز وتنفيذ مرا القوى إلكترونيكواالتصاالت و المعلومات اتكنولوجيوالسيطرة منظومات 

، الطالب ، التدريس والبحوث( لتوسيع  لية التعامل مع الجامعة )االساتذةواستخدام ا السيطرة

 .النشاط النوعي واالبداعي للشركة

  المركز (. اعادة هيكلة8444-8441)في وزارة الصناعه  االلكترونية تلمنظوماا مركزمدير 

الوطني وتوزيع بغداد وتحديث منظومات  ةالسيطر تصميم و تنفيذ مراكزب ليختص القديم

تعاون للوتأسيس نشاط المصانع والمحطات الكهربائية  تأهيل وإعادة المصانعالسيطرة في 

 مع طلبة الدراسات العليا وتنفيذ عدد من المشاريع البحثية.

 المساهمه في (8441-8448هيئة التصنيع العسكري )السيطرة الموزعة في   رئيس قسم :

الموزعه  يطرةالسلتصاميم الكهربائيه في هيئة التصنيع العسكري ورئيس قسم ز اتأسيس مرك

mailto:munqithal@gmail.com
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 السيطرةمنظومات وتحديث اعمار  إعادةمشاريع  تنفيذو. يقوم المركز بالتصميم فيه

 الكهرباء والنفط.ات الصناعة وفي قطاعواستحصال البيانات 

  تصاميم منظومات استحصال  اعداد: (8448 – 8492) الذرية الطاقةمهندس في منظمة

يذ ي تجارب ألمنظومات و تنفباستخدام الحاسبات الصغيره والدقيقه ف والسيطرةالبيانات 

-8492) متنوعةعلى تجارب الفيزياء النوويه الكبيره باستخدام حاسبات  سيطرة اتمنظوم

1990.) 

 

 الرئيسية هارات و الكفاءاتالم

 

 واالستثمارتنمية االعمال  .1

  (: اعداد ملفات استثمارية 4002-4002) ترويج االستثمار ونقل التكنولوجياالتعامل مع

بناء شررررراكات اسررررتراتيجية بما ريكا الشررررراكة ريما بيل القواعيل العا  وال ا  ومع و 

دراسررررات السررررو   وإعداد واألمريكيةبضررررمنكا الشررررركات االوربية  الشررررركات العالمية

 .لجذب المستثمريل المولوبةاالقتصادية  واإلصالحات

 المسرراةمة ر  مل  الل  (4002 – 4002) رات الصررناعية والمعدنيةاالسررتثملترويج أل

 وو العمل للشركات على اعداد  اإلشرافو والمعدن  ادارة نشراو االستثمار الصناع 

 لترويج لالسرررررتثمار المعدن اوسرررررياسرررررة  العامة ووضرررررع  وم لتنمية الموارد المعدنية

بالتعاول مع شرررررركة  التقيي  وأسررررر وتحليل العروض المقدمة  ودراسرررررة )الفوسرررررفات(

 .ماكنزي

 والخططاعداد االستراتيجيات  .2

   التنمية منظمة بالتعاول مع  4000رئي  رريق اعداد االستراتيجية الصناعية حتى عا

 )اليونيدو(.المتحدة  لألم الصناعية 

  ونيدواليوتعريف السياسات المولوبة بالتعاول مع  التنفيذالمساةمة ر  وضع اليات 

 ماكنزي.شركة وترابو  -وكالة االمريكية للتنمية الدوليةوال

   ريق رممثل وزارة الصناعة ر  اجتماعات االتفاقية االوارية مع الجانب االمريك  ورئي

 .أل ا  ر  مجال تنمية القواع الصناع بالمشاركة مع الجانب االمريك  عمل ريكا 

   ر  مجال  4000المساةمة ر  اعداد االستراتيجية الوونية المتكاملة للواقة حتى عا

و ةيئة  Booz & Companyبالتعاول مع شركة بوز بالواقة الصناعات المرتبوة

 المستشاريل.

 و المعررادل الصرررررررنرراعررة وزارة المسررررررراةمررة ر  اعررداد  وو التنميررة الوونيررة ممثال  عل 

 وبالمشاركة مع وزارة الت ويو.

   مع ةيئة المستشاريل 4000المساةمة ر  اعداد استراتيجية القواع ال ا  حتى عا. 



 5من    3صفحة 

 

 بالتعاول مع  المسرررراةمة ر  اعداد  اروة وريق اعادة ةيكلة الشررررركات المملوكة للدولة

 .المنظمات الدولية

  ريلمع ةيئة ألمستشا المساةمة ر  اعداد  وة تحديث القواع العا. 

 (2212 – 2212) ستراتيجة الموازنة لوزارة الصناعة والمعادنااعداد  .3

 مع وزارة والمعادل وزارة الصرناعة عل  اسرتراتيجية الموازنة ممثال ق اعداديرئي  رر

 ( 4002 - 4000) للسنواتالمالية 

  لسنواتلمع البنك الدول  بالتعاول  وة استراتيجية الموازنة للوزارة  اعدادرئي  رريق 

(4002-4002). 

  والتنظيم المؤسسيالشركات حوكمة واعداد قانون وزارة الصناعة  .2

 الجديدالصناعة والمعادل وزارة يق اعداد قانول رئي  رر  

  الصناعة والمعادل لوزارةالدا ل   النظا رئي  رريق اعداد 

  وزارة الصرررررناعة تنفيذ حوكمة الشرررررركات على عدد مل شرررررركات  وو  إلعدادالتكيئة

 والمعادل

  الصررررناعة وزارة لوظيف  للدرجات العليا ر  مركز ا فالتوصرررريالمسرررراةمة ر  وضررررع

قسرر  ووبالتعاول مع شررركة ماكنزي  للوزارةضررمل اعداد التنظي  المسسررسرر  والمعادل 

 .(DFID) تنمية الصناعة الدولية

  بناء االمكانيات ةتحليل فجوة المهارات و إعداد خط .5

تصممممميم بناء القدرات وولممممع السممممياسممممات لتنفيذ  لك من تالل تحديد الفجوات  رئيس فريق

ي ف بين االهداف المسممممتقبلية المطلوبة  الوزارة والشممممركات التابعةالمعرفية لدى العاملين في 

الحمالي وولممممممع اولويمات مراحمل التمدريم  لملء هذه  هماوواقع اتمركز الوزارة والشممممممركم

مطلوبة لذلك لقد تراكمت الخبرة عبر سممنوات عديدة بدءام من الفجوات بالمهارات والكفاءات ال

مركز المنظومات االلكترونية الى الشممركة العامة للمنظومات  م عملي في مركز  اعادة هيكلة

 الوزارة والموائمة بين تنمية القدرات والتطبيق العملي.

 استراتيجة االتصال والتعاوناعداد  .6

 :(2189-2181)للسنوات  سنوية وبرنامج الوزارةرئيس فريق اعداد برامج الوزارة ال

 ل على التعاول التكامل  ريما بي والتركيزدور الحكومة ر  تشجيع الصناعة  تعريف

 الصناعية.اةمية ذلك ر  التنمية التركيز على ووالقواع ال ا  مسسسات الدولة 

   مع  لالتصالع اس  شمولية ويضاعداد استراتيجية االتصال الذي يوسع ةذا المفكو

 .والزبائل لولمالمستثمرول والعا ألقواع ال ا  و المصلحة ومنك  جميع اصحاب
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  اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة .7

 مل  الل اعتماد  وة عمل  ر  وزارة الصناعة والمعادل ادارة عملية اعادة الكيكلة

بعد  ينبغ  ال تكوللوزارة تتضمل رسية الشركة لما للكل شركة مملوكة للدولة تابعة 

ثالثة الى  م  سنوات وما يتولب ذلك مل دراسة للسو  والمنارسة واساليب جذب 

القواع ال ا  وتغيير الكيكل التنظيم  ومشاريع الستثمار والشراكات العالمية وا

 وتحديد توقيتات زمنية بذلك. فاالةداو االعمال بما ينسج  مع تحقيق الرسية

  المال  والتنظيم   داءالعلى ا للشركات العامة يلعامال راءمدالمحاسبة مبدأ اعتماد

 لةوسالمسوالقيادي مل  الل ابرا  عقد ادارة االداء بيل المدير العا  للشركة والجكات 

المدير العا  ووضع معايير ال تيار اعضاء مجل   اداءتقيي  لر  مركز الوزارة 

  .االدارة

 دعم االبداع وتنمية رواد االعمال .8

  االشرررررررراف على اقرامرة التعراول ريما بيل الصرررررررناعة )الشرررررررركة العامة للمنظومات

االلكترونيرة( والجامعة ر  مجاالت التدري  وور  مشررررررراريع البحوث بمسررررررراةمة 

والب مل الجامعات والتعاقد مع اسراتذتك  ر  الشرركة وتورير متولبات البحث وبما 

 .وأةداركاي د  توجكات الشركة 

  وبالتعاول مع  واإلبداع اوالتكنولوجي وة العلو   إلعرداديرة التوجيك اللجنرةعضرررررررو

 وزارة العلو  والتكنولوجيا ومنظمة اليونسكو.

 (2212 – 1995)للشركات  ادارة اللجان المشتركة مع العراق ومجالس االدارة .9

 المشتركة الروسية – نائب رئي  اللجنة العراقية. 

 المشتركةالصينية  -العراقية  نائب رئي  اللجنة. 

 البيالروسية – العراقية نائب رئي  اللجنة.  

  ادارة الشركة العامة للمنظوماتمجل   رئي. 

  شركة الصناعات االلكترونية.رئي  مجل  ادارة 

 والدراسات والبحوث التدريس واالشراف .12

   ر  جامعة بغداد/ كلية الكندسة/ )ماجستير ودكتوراه( والب الدراسرات العليا تدري

 والجامعة التكنولوجية/ قس  ةندسة السيورة والنظ . الكندسة الككربائيةقس  

  جرامعرة بغداد والجامعة  ر  عردد مل مشررررررراريع الردراسرررررررات العليرااالشرررررررراف على

 .(رسالة 20اكثر مل ) التكنولوجية

  كترابة ونشرررررررر عدد مل البحوث العلمية ر  عدد مل المجالت والمستمرات والندوات

 .ة والعالميةالمحلي
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  اعداد العديد مل الدراسررررات ر  مجاالت تنمية االعمال ومعالجة المشرررركالت المسثرة

 على تنفيذ االستراتيجيات.

   اعداد دراسة ل يارات التعامل مع العمالة الزائدة ر  الشركات العامة.المساةمة ر 

 (2212 – 2211) والتنمية المناطقية تنمية القطاع الخاص .11

التنمية و المناطق الصناعية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطةالمشاركة في اعداد قانون 

 .اليونيدو وزارة التخطيط و بالتعاون مع ذيوولع اليات حوكمة التنف المناطقية

 (2222 – 1972) نشاط التصميم و التنفيذ .12

رئاسمة فرق تصميم وتنفيذ منظومات السيطرة االشرافيه واستحصال البيانات واستخدامها في 

 :عدد من المشاريع تنفيذ

 ومراكز توزيع ككرباء بغداد. تنفيذ مشروع مركز السيورة الوون  للككرباء 

 ( 000اعادة منظومة السيورة للوحده االولى ر  محوة المسيب الحرارية )ميكا واو 

 موزعة تعمل بالزمل الحقيق  وتسيور على العمليات  تنفيذ منظومة سيورة تصمي  و

    االنتاجية.

 (2222 – 1995) واعادة هيكلة مركز شركة عامةتأسيس  .13

  ومنظوماتومراكز نظمة ااعرادة ةيكلة مركز المنظومات االلكترونية ليقو  باعمال 

واعادة تاةيل المنظومات ر  المصرررررانع  الرقمية واسرررررتحصرررررال البيانات السررررريورة

 .(0992) والمعامل

   بتكنلوجيا  الشرررررررركرة العرامرة للمنظومات كشرررررررركة مملوكة للدولة وتعنىتراسررررررري

ترونيك المعلومات ومنظومات السررررررريورة ومراكز السررررررريورة واالتصررررررراالت والك

 .(4000)القوى

 

 (1991 – 1987عضوية اللجان والمنظمات الدولية ) .41

 للبحوث عضو الجمعية االوربية الفيزياوية- ( سيرلCERN). 

 محوالت القرردرة مع معكررد سررررررريرل لالبحرراث  بروتوكوالت عضرررررررو مجموعررة عمررل

 االوربية ر  جنيف.

 ت الت اوب مع معكد سيرل لالبحاث.عضو مجموعة عمل تعريف بروتوكوال 

 


