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 اتيةذسيرة 

 شخصية :البيانات ال

 حازم هالل عثمان هالل   : االسم

 مجموعة  –مدينة الرحاب  –القاهرة  -جمهورية مصر العربية    : المنزل عنوان

 . 51شقة   – 51عمارة  – 7

 15111115001  محمول :

   15114011105 

  م 5770/  7/  0  : الميالد تاريخ

 17017105711514  الرقم القومي :

 االسماعيلية . –جمهورية مصر العربية   : الميالد محل

 مصري .  الجنسية :

 ذكر .   النوع :

 . متزوج : الحالة االجتماعية

 مسلم .   الديانة :

 معاف نهائي . : الموقف من التجنيد

 hhelal_online@yahoo.com  البريد األلكتروني :

   hazem.helal@pgo.gov.eg      

 

 :الوظيفة الحالية 

 (Technical Director مدير فني)

 (المدير الفني لمركز معلومات النيابة العامة)

 (مكتب النائب العام)

 حتى اآلن  -  1150في الفترة من فبراير 

 

 بالمهام التالية:قائم 

  وضع تصور ألقسام وإدارات مركز معلومات النيابة العامة باإلضافة لتحديد خصائص ومهام
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زيعهم على االقسام تبعاً لمهاراتهم وتحديد المهام ووت واألفراد كل قسم وتخصيص المهندسين

ين تقني ينما بين مهندس شخص  511)أكثر من  الخاصة بهم واعداد دفتر توزيع االعمال

 (وخالفهبيانات  يومدخل وفنيين

 اإلشراف على كافة أقسام المركز االدارية والفنية 

 سبيل  .. علىكافة المشروعات التي تتم داخل المركز بهدف تطويره  تنفيذ االشراف ومتابعة

  المثال ال الحصر

 مشروعات قومية -

i. ) العدالة الجنائية )ميكنة نيابات الجنائي 

ii.  االسرة على مستوى جمهورية مصرالعربية(االسرة )ميكنة نيابات 

iii. )المرور )ميكنة نيابات المرور على مستوى جمهورية مصر العربية 

iv. أرشفة وثائق الحالة الشخصية  

v.  أقسام الشرطة ،  –إنفاذ القانون )التكامل مع جميع أطراف العدالة بمصر

 النيابة العامة ، الطب الشرعي ، الشهرالعقاري ، المحاكم (

 داخليةمشروعات  -

i.  الحسابات –ميكنة االقسام واالدارة الداخلية التابعة للنيابة العامة )االجور – 

 التعاون الدولي ... إلخ( –المطالبات 

 دار القضاء العالي  –)القاهرة الجديدة  االشراف على كافة مواقع العمل التابعة للمركز– 

 ومتابعة العمل بها شمال الجيزة( –االسكندرية 

 كامل بين جميع أقسام المركز ممثالً االدارة العليا تنفيذياً بهدف ضمان أداء األعمال التنسيق ال

 في أفضل صورة وضمان تحقيق ضوابط العمل ورضاء المستفيدين

  إعداد التقارير الدورية بشأن أداء المركز فيما يختص به من أعمال ورفعها إلى االدارة العليا 

  الفنية المتصلة بالنظم واألجهزة والشبكات على المستوى المتابعة واالشراف على األعمال

 اليومي

 التحقق من أن عمليات المركز والخدمات التي يقدمها تتطابق مع بيان رسالة المركز 

 .المشاركة في وضع الخطط اإلستراتيجية الخاصة بالمركز وإعداد دراسات الجدوى 

 واء أكان مخططاً لها من عدمهاالشراف والتعامل مع حاالت إيقاف األنظمة العاملة س 
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 مراجعة أداء النظم المميكنة للتحقق من تحقق أهداف المركز 

 الوزارات والهيئات والشركات( مع الجهات الخارجية الكامل التنسيق الفني( 

 إعداد نماذج بغرض توحيد جميع اإلجراءات في كافة اقسام المركز 

  للمركزالفني الخارجية الخاصة بالصيانة والدعم  عقودومتابعة تنفيذ الإعداد 

 إعداد ومتابعة تنفيذ كراسات الشروط والمواصفات الفنية 

 

 

 عام من الخبرة في المجاالت والوظائف التالية   02  : الوظائف والخبرات السابقة

 

 (مديراً للجودة وخدمة العمالء)

 (اتمشروعلل اً مدير)

 1150فبراير حتى   – 2012من يناير 

 

"شركة متخصصة في تطوير النظم ولها ثالثة أفرع بمصر والسعودية  –بشركة إيسمارت سوفت 

 والواليات المتحدة األمريكية"

 

 :قائم بالمهام التالية

 متابعة مشروع أو أكثر من مشروع في نفس الوقت .إدارة و مسئول عن 

 إعداد الخطط الالزمة وتقديم تقارير المتابعة للمشاريع 

 ن منتهينا ا الذين كافة العمالءباإلضافة إلى التواصل مع بعة تنفيذها اعقود الصيانة ومت إعداد

 النظم إليهمتسليم 

 -الجهاز المركزي للمحاسبات  -على سبيل المثال ال الحصر )بنك االسكندرية  -

مجموعة شركات المطلق   -مؤسسة الصوامع والغالل بالمملكة العربية السعودية 

 وغيرها (بالمملكة ... 

  بدءاً من وضع خطط االختبار وتوزيع األعمال ومتابعة التنفيذ  "إختبار النظم" قسممسئول عن

  للخطط الموضوع حتى يتم تسليمها طبقا  
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 (ومدير وحدة الجودة محلل نظم)

 1151اكتوبر   – 1114من فبراير 

 

 بوزراة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 االدارة العامة للحاسب اآللي واإلحصاء  -الجمهورية ملحق بديوان عام  رئاسة 

 

 :قائم بالمهام التالية

 مسئول عن إدارة فريق تحليل النظم الخاصة بديوان رئاسة الجمهورية. 

 .مسئول عن تقديم تقرير كامل للتحليل والتصميم 

  هيد" "التعبنظام  –مسئول عن إدارة فريق عمل الستالم المشروعات التي تتم خارج الرئاسة

(Outsourcing.حتى يتم تسليمها للرئاسة ) 

 ( مسئول عن إدارة فريق تسليم المشروعات للمستخدم بعد االنتهاء منهاDeployment) 

  تقديم تقارير دورية لالدارة العليا توضح خط سير العمل وحجم االنجازات ومدى توافقها مع

 الخطة الموضوعة.

 مجيات ومراقبة المشاريع على أسس علميةتم تكليفي بإنشاء وحدة لجودة البر 

 :قائم بالمهام التالية

 مسئول عن إدارة فريق عمل لتحقيق جودة البرمجيات 

 تقديم تقرير اختبار نظم كامل 

 

 (مستشار تقنيومن قبله  المدير التنفيذي)

 1150يناير   – 1114ديسمبر في الفترة من 

 

ها يصدر عنتحمل ترخيص مصري ووهي شركة  –أون الين" للصحافة والنشر والتوزيع  بشركة "

 إصدارين صحفيين 

  جريدة مصرية شاملة –جريدة عاجل 
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 مجلة "أون الين" مجلة متخصصة في نظم المعلومات  

(On Line Magazine [IT Magazine] ) 

 

 :التالية قائم بالمهام

  يقتسو –توزيع  -تنفيذ  –مسئول مسئولية كاملة عن إدارة جميع اقسام الشركة )تحرير  ...

 إلخ(

  ية التقنيةحالمجلة من النا إدارة عنمسئول مسئولية كاملة. 

  داخل المجلة. ةعن تحديد األبواب الثابتة والمتغيرمسئول 

 وتقرير صالحيتها للنشر. مسئول عن مراجعة جميع الموضوعات 

 مسئول عن إدارة فريق النشر التقني. 

  من الناحية االدارية.مسئول عن متابعة المجلة كمؤسسة 

 )مسئول عن التعامل مع الجهات الخارجية  )طباعة ، توزيع ، تسويق ، إعالنات ...... إلخ 

 

 (لنظم المعلوماتمدير )

 م 1114فبراير  – 1111مايو في الفترة من  

 

 شركة "ثري دي كمبيوتر سنتر"ب

 3D Computer Center [Software House]  

الحاسب اآللي داخل مصر  ير وتسويق برامجم . كشركة تعمل في تطو 5774وهي شركة أنشأت عام 

 لويب اض التقديمية وإنشاء صفحات وخارجها . كما تقوم الشركة بتصميم العرو

 :لتاليةقائم بالمهام ا

  والمشاورات مع وذلك بالتعاون وتحديد األهداف منها تحديد المشروعات الواجب العمل بها

 . وقسم التسويق اإلدارة

  مشروع قبل العمل فيه .للمسئول مسئولية كاملة عن عمل تحليل كامل 

  باإلضافة إلى تحديد عدد  كاملة وتحديد استراتيجية العمل فيهوضع خطة عمل المشروع

  األفراد الالزمة ومتابعة تنفيذ كل هذا .
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  الوقت .مسئول عن متابعة أكثر من مشروع في نفس 

  طورين الجدد إن لزم األمر.ممتابعة قسم التطوير واختبار الإدارة ومسئول عن 

 لمادة العلمية الخاصة بالبرامج التعليمية للحاسب اآللي بالشركة اإعداد إدارة فريق  مسئول عن

. 

  اختبار كامل قبل طرحة باألسواق . النظماختبار إدارة فريق مسئول عن 

  ابعد االنتهاء من العمل فيهمتابعة إصدار وثائق النظم مسئول عن . 

 

 برمجيات( مدير إنتاج)

 م 1114 – 1110في الفترة من 

 ركة"داتا أوشن"بش

 Data Ocean [Software House] 

 

 

 (محاضر لبرامج الحاسب اآللي)

 م 1114 – 1110في الفترة من 

 نقابة التطبيقيينب

 

 (محاضر لبرامج الحاسب اآللي)

 م 1111 – 1115في الفترة من 

 )وهو معهد معتمد من وزارة التربية والتعليم( للغات والكمبيوتر  البريطانيفي المعهد 

 

 (مبرمج فيجوال بيسك ومحلل نظم)

 م 1111 – 5775في الفترة من 

 

  )بدولة الكويت(في وزارة التربية والتعليم 

 : التالية قائم بالمهام

 لبرامج التعليمية لمرحلة رياض األطفال بالوزارةبرمجة اتحليل وتصميم و 
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 ( INFORMIXمبرمج قواعد بيانات )انفورمكس ()

 م 5775 – 5774في الفترة من 

 

 في شركة توزيع كهرباء القناة 

 :التاليةقائم بالمهام 

  وات كيلو 111للعمالء أقل من تحليل وتصميم وبرمجة نظام إصدار فواتير الكهرباء . .

 فروعها جميع للشركة و

  تحليل وتصميم وبرمجة نظام التكاليف بالشركة 

  وشئون األفراد بالشركة األجورتحليل وتصميم وبرمجة نظم 

  استالم وتدريب ومتابعة العمل في  نظام خدمة العمالء بالشركة 

 

 الدراسة األكاديمية :

 

 في  مقيد للحصول على درجة الماجستيرحاصل على تمهيدي ماجستير و 

 (اراتالمس تطبيقات في الحسابات المتوازية باستخدام الخوارزميات المتوازية والمعالجات متعددة)

 

 بكالوريوس علوم الحاسب 

 امتياز مشروع التخرج  –عام جيد جداً  بتقديرم   5771  –جامعة قناة السويس  - كلية العلوم

 وكتابة .محادثة   –اللغة اإلنجليزية ) جيد جداً (  اللغات األجنبية :

 

 

 



8 
 

 

 مهارات خاصة :التدريب و

 PMP  

 Oracle application development framework ADF 

 Oracle Weblogic server 11g 

 CCNA (Cisco Certified Network Associate) 

 

 مهارات الكمبيوتر :

 برمجة :

 Pascal 

 C, C++ 

 Visual Basic .net 

 ASP.Net 

 Visual Basic 6 

 Director Lingo 

 Flash Action script 

 Matlab 

 Python 

 

 قواعد بيانات :

 Informix 

 Oracle PL/SQL 

 SQL Server 2008 R2 

 MS- Access 
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 التحليل والتصميم :

 UML 

 Oracle Designer 

 انترنت :

 Macromedia DreamWeaver 

 HTML,CSS,XML,XAML 

 Java Script 

 الوسائط المتعددة :

 Photoshop 

 Director 

 Flash 

 أخرى :مهارات 

- Design and produce demos         

- Authering the CBT Materials for 

 Access 2000 

 MS - Office 2003 

 Visual Basic 6 


