السيرة الذاتية
البيانات الشخصية
االسم - :أحمد حاتم محمد سعيد أحمد أحمد علي جعفر.
اسم الشهرة - :حاتم جعفر.
تاريخ الميالد1976 /2/1 - :
الدرجة الحالية - :رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة .
المؤهالت الدراسية ليسانس الحقوق جامعه القاهرة 1997
العمل بالنيابة العامة منذ عام  ١٩٩٨حتى ٢٠٠٦
سنوات العمل على المنصة :
منذ  2006/10/1حتى 2015/7/7

بالمحاكم االبتدائية والمحكمة االقتصادية

منذ  2017/3/3حتى 2020/10/1

بمحاكم االستئناف

منذ  2021/2/10حتى االن

بمحاكم االستئناف

بيانات االتصال- :
]:Commented [HG1

هاتف نقال 00201001590831:
بريد الكترونيhatemgaafar@jp.gov.eg :

الخبرات والعضويات
عضو المكتب الفني لقطاع التطوير التقني والتحول الرقمي بوزارة العدل" .مسئول تطوير المحاكم المدنية
وقطاعات وزارة العدل "  – 2020حتى فبراير .2021
رئيس المكتب الفني بمركز المعلومات القضائي بوزارة العدل – مصر .2017/2015
عضو مؤسس للمرصد العربي لألمن السيبراني – بيروت.

عضو اللجنة الوطنية لإلستخدام األمن وحماية االطفال على االنترنت – مصر.
عضو بفريق عمل االتحاد الدولي لإلتصاالت لحماية االطفال على االنترنت – ITU
عضو مؤسس للجنة المختصين باألمن السيبراني بجامعة الدول العربية – بيروت  /رئيس الوفد المصري.
عضو بعثة دراسة نظام إدارة الدعوى االلكترونية بالمملكة المتحدة بالتعاون مع شركة ميكروسوفت -
لندن.
عضو اللجنة المختصة بإدارة وتحديث العدالة بالشرا كة مع االتحاد األوروبي SMAJومدير مشروع تحديث
المحاكم ومركز المعلومات بها.
عضو اللجنة المختصة بإدارة مشروع إنفاذ القانون الخاص بربط جهات الشرطة والنيابة العامة والمحاكم
والطب الشرعي .
عضو لجنة تأمين التقاضي االلكتروني بوزارة العدل – مصر.
عضو لجنة الحفظ المركزي االلكتروني لدعاوى جمهورية مصر العربية.
عضو لجنة وضع قانون التقاضي االلكتروني بوزارة العدل – مصر.

المؤتمرات الدولية والمشاركات األكاديمية

.

/2018القاهرة  :دورة تدريبية حول االمن السيبراني وطرق الحماية المعلوماتية وحماية البيانات
والخصوصية لمنسوبي النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية باالشتراك مع جامعة نايف والمكتب
االقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت .ITU
 /2016أبوظبي  :مؤتمر إدارة العدالة الكترونيا باالشتراك مع جمعية القانونيين والمحامين باإلمارات
ومركز الشرق االوسط للدراسات االستراتيجية واالجتماعية بسلطنة عمان .
/ 2016لندن  :مؤتمر التحول التكنولوجي لتحقيق العدالة الناجزة بالمملكة المتحدة .
/ 2016القاهرة  :مؤتمر ومعرض إدارة الوثائق واألرشفة االلكترونية .
/2016القاهرة  :ملتقى الشرق االوسط ألمن المعلومات .
/2016القاهرة  :ورشة عمل الجرائم االلكترونية لكبار القادة بالقضاء العسكري مركز الدراسات القضائية .

/2015بيروت  :اإلجتماع الرابع للجنة الخبراء المختصين باألمن السيبراني بمركز البحوث القانونية
والقضائية مجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية " رئيسا الوفد المصري ورئيسا لإلجتماع " .
/2015بيروت  :األيام العربية الخامسة للمرصد العربي لالمن السيبراني "افاق التعاون وحماية الفضاء
السيبراني" .
/2015القاهرة  :ورشة عمل ميكنة المحاكم المصرية وصوال للتقاضي االلكتروني باالشتراك مع محاكم دبي.
/2015القاهرة  :المؤتمر الدولي الثاني للتقاضي االلكتروني باالشتراك مع الوكالة االسبانية ومركز الدراسات
القضائية .
/2015القاهرة  :المؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات "الجرائم المعلوماتية " .
/2015االسكندرية  :مؤتمر المناخ القضائي الداعم لالستثمار "مقررا للجنة التوصيات ولجنة التقاضي
االلكنروني".
/2015القاهرة  :المؤتمر الدولي االول للتقاضي االلكتروني باالشتراك مع الوكالة االسبانية ومركز الدراسات
القضائية .
/2014بيروت  :اإلجتماع الثالث للجنة الخبراء المختصين باألمن السيبراني بمركز البحوث القانونية
والقضائية .
/2014تونس  :األيام العربية الرابعة للمرصد العربي لالمن السيبراني "بيت الكتب  -تونس" .
/2012بيروت  :ورشة عمل لبناء القدرات في مجال األمن السيبراني "بيت المحامي -بيروت" بالتعاون مع
السفارة الفرنسية في لبنان والفرع الفرنسي للجامعة اللبنانية .
/2012تونس  :األيام العربية الثالثة للمرصد العربي لالمن السيبراني "جامعة تونس المنار محمد الزين " .
/2012بيروت  :اإلجتماع االول للجنة الخبراء المختصين باألمن السيبراني بمركز البحوث القانونية "رئيس
الوفد المصري"
/2012القاهرة  :مؤتمر االفالس االقليمي االول "التحديات والخيارات للتنمية االقتصادية " بالتعاون مع
البنك الدولي .
/2011عمان  :األيام العربية الثانية للمرصد العربي لالمن السيبراني "الجامعة االردنية -االردن " .
/2010القاهرة  :مؤتمر دور االنترنت في تمويل االرهاب ودعم المنظمات االرهابية "جامعة نايف للعلوم
االمنية بالمملكة العربية السعودية  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

تكليفات علمية وتشريعية
كلف من قبل مركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بوضع مسودة تشريع تنظيمي يؤمن تنظيم
اليات وقواعد للمعنيين بصناعة المعلومات وتخزينها ومعالجتها وكذا المعنيين بصناعة وسائل االتصاالت
وإدارتها وبناها التحتية وللمعنيين بصناعة ادوات وبرامج االتصال والمعلوماتية وحمايتها " تم االنتهاء منها
ومعروضة على مجلس وزراء العدل العرب ".
المشاركة في لجان وضع قوانين اعادة الهيكلة /التقاضي االلكتروني  /تعديل قانون المحاكم
االقتصادية  /مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام والتقدير

