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 د.طه حسين يوسف عبيد

Mob No: +133321414942 

                 +133212393912 

E-Mail:Drtaha@Dr-Taha.Com                         

      E-Mail:Drtahahussein@Bftcg.Com                        

      E-Mail :Drtahahussein@Gmail.Com                    

Website: Www.Dr-Taha.Com                         

 

  سوداني الجنسية :

 31/6/3891 تاريخ الميالد :

 الخرطوم مكان الميالد : 

 .أطفال 5وأب ل  متزوج االجتماعية :الحالة 

 اللغة االنجليزية.–اللغات : اللغة العربية 

 -المؤهالت العلمية :

دكتوراة التخطيط االستراتيجي والدراسات االقتصادية جامعة امدرمان االسالمية لم   1135اغسطس  -

 تناقش بعد.

جامعة السودان -كلية الدراسات التجارية-م   : دكتوراة الفلسفة في المحاسبة و التمويل1131يوليو   -

 تخصص تمويل -للعلوم و التكنلوجيا

عنوان الرسالة:{اثر جودة المعلومات المحاسبية علي قرارات المستثمرين في ظل مخاطر السوق  -

 ية(}.دراسة حالة سوق الخرطوم لالوراق المال –المالية 

جامعة السودان للعلوم و  -كلية الدراسات التجارية -: ماجستير المحاسبة و التمويل    1112ديسمبر  -

 التكنلوجيا. 

mailto:drtahahussein@bftcg.com
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عنوان الرسالة: )اثر الربحية علي المصارف السودانية ( دراسة حالة بنك التضامن االسالمي للفترة  -

 (1115-1111من )

ودان اكادمية الس –قسم الدراسات المالية و المصرفية –صرفية و المالية : بكالريوس الدراسات الم 1115يوليو -

 للعلوم المصرفية و المالية .

 الخبرات العملية :

 .حتي االن  1139 مدير عام شركة هايبر ديل المالية المحدودة -3

 الصناديق والمحافظ االستثمارية: إدارة -1

  (.الثالث -الثاني  –صندوق اإلنتاج الحيواني )األول 

 ( الثاني –األول صندوق الصادرات االستثماري.) 

 ( األولصندوق الطاقة االستثماري.) 

 .إدارة المحافظ االستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية 

 .مستشار مالي ومراجع قانوني  -1

 م.1131-م1119 المدير العام لشركة التكامل للخدمات المالية -4

 م.1139 –م 1131 لألوراق الماليةالمدير العام لشركة اتش اتش  -5

 مستشار مالي لعدة شركات بسلطنة عمان واألمارات. -6

  -الخبرات االكاديمية :

 كلية االقتصاد و الدراسات المالية و المصرفية –مساعد  أستاذ 19/11/1132م حتى 1131مارس - 

 .المحاسبة والتمويلجامعة السودان العالمية تخصص  -قسم الدراسات المالية و المصرفيةة -

قسم الدراسات المالية والمصرفية –كلية االقتصاد و الدراسات المالية و المصرفية  –أستاذ مساعد -

 1132حتى 1134الوطني( متعاون )جامعة الرباط 

 .السودانية( متعاون(استاذ مساعد في بعض الجامعات -

  -:خبرات التدريب 

 -بالسودان: متعاون تدريب مع بعض المراكز التدريبية -

 .مركز توب كولتي للتدريب -

 مركز تدريب بنك فيصل االسالمي )مركز فيصل الثقافي( -

 للتدريب مدرب معتمد   BFTمركز  -
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 -الخبرات االستشارية:

 مستشار مالي بشركة اتش اتش لالوراق المالية.)ادارة المحافظ وعالقات العمالء ( -

 ق المالية والمحافظ االستثمارية االورامستشار لبعض البنوك المحلية واالجنبية في مجال  -

 بالسودان . حاسبية للقوائم الماليةعضو اللجنة الفنية لتنظيم المعايير الم -

( وقرار 13/1132بمرسوم جمهوري بالرقم ) 1132عضو المجلس االستشاري لوزارة الداخلية  -

 .( 199/1132الوزاري رقم )

 لجنة اقتصاديات المعادن . 1132لمعادنعضو المجلس االستشاري لوزارة ا -

 . م الي االن 1132عضو دائرة التدريب بإتحاد المصارف السوداني -

 م 1135عضو لجنة عروض الزكاة )معهد علوم لزكاة (  -

 م1132حتي 1119عضو المجلس االستشاري لمركز بيان للهندسة المالية االسالمية  -

 .1139-1132وزارة المعادن –عضو لجنة دراسة تمويل المشروعات  -

 مستشار مالي لبعض الجامعات السودانية . -

 (BFTC) بي اف تي االستشارية مؤسس  -

 مستشار مالي بسوق الخرطوم لالوراق المالية عبر شركة هايبر ديل المالية المحدودة. -

 وقناة الشروق . 14محلل ومستشار مالي بقناة سودانية  -

 الخبرات االدارية :

 المسار المصرفي والمالية االستشارية . : مؤسس مجموعة1132

 مدير عام شركة هايبر ديل المالية المحدودة )احدي شركات بنك ام درمان الوطني ( حتي االن :  1135

 .)غير متفرغ (ي محتي االن : مدير دائرة االبحاث المركز الدولي البحاث االقتصاد االسال 1135

 .)شركة مساهمة عامة ( مدير عام شركة اتش اتش لالوراق المالية  1139حتي 1131اكتوبر 

 المدير العام لشركة التكامل للخدمات المصرفية )احدي شركات البنك السوداني المصري ( 1118-1133

 المدير المالي نون لالستشارية الهندسية )احدي شركات بنك الخرطوم (  1119-1118

 لمدير المالي دام لالستثمار المالي .ا 1116-1119

 .: مدير حسابات شركة ابنعوف للطرق والجسور )فترة الدراسة ( 1111-1116

 -الدورات التدريبية :

 1136 مارس ليزياما يةاالسالم الجامعة المشروعات ادارة   -

 .االسالمي التمويل صيغ -

 .والصناديق اريهاالستثم افظمحال -

 .المالي التحليل اساسيات دوره -
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 MILESTONE TRADING)مركز مايل استون )  (PMPادارة المشروعات االحترافية  -

CENTER)  السودان  1135مارس 

  - -1135ابريل السودان للتدريب الكندية االكاديمية TOTالمدربين  تدريب -

  - 1135 مايو السودان كوالتي توب مركز NLPالعصبية  اللغوية البرمجة -

  1135- بريل اثيوبيا IAHRDايهارد  معتمد مدرب شهادة -

 1135مايو  السودان العربي البورد وكالة البشرية للتنمية العربي البورد معتمد مدرب -

 )البحرين(االسالمةة المالية والمؤسسات بنوك لل العام من المجلس الخاطر ادارة إ اخصائي شهادة -

1131  

 1133-1131 التسويق   ادارة و البشرية الموارد ادارة في دورة - -

 (المالية االوراق و البورصات في ماراالست برنامج تدريب – المالية و المصرفية للعلوم العربيه ةياالكادم -

 ) دبي 1119 العربية االمارات

 (1115سوق الخرطوم لالوراق المالية )رخصة التداول لممارسة مهنة الوكيل ب -

 :-المؤتمرات و الندوات

 1131االسالمية  المالية للمنتجات الخرطوم ملتقي -

 .1131االردن  –  ةياالسالم المالية والمؤسسات للبنوك الدولي الملتقى -

 1131ستانبول ا   - تركيا - االسالمي ويلموالت لالقتصاد التاسع العالمي المؤتمر -

- IFFS اسانبول-تركيا- المستدامة التنمية أجل أ من لمستدامةا المالية النظم حول تمويل الدولي المنتدى-

 .1131 سبتمبر 33-31

المالي  السوق تنشيط غي المالية الوساطة شركات دور بعنوان ورقة - الناشئة المالية االسواق مؤتمر -

 1135الجزائر  – المالية لالوراق الخرطوم سوق حالة دراسة

 الجوانب بعنوان ورقة محكم و مشارك االسالمي والتمويل لالقتصاد العاشر العالمي المؤتمر - -

 1135 مارس قطر - والمالية والنقدية االقتصادية المؤسسية لالصالحات

 1132 -عمان سلطنة – االستراتيجية البدائل وايجاد العمانية الصادرات تنمية ورشة - -

مصر – والعالمي العربي الصعيدين على وتنميتهم استثمار الشباب في واالهلي الخاص القطاع دور - -

 م1135

 (المغرب).االيوفي عن الصادره الجديدة المعايير حول العالمية الندوة -

 (311رقم ))المالية و المصرفية للعلوم اكادمية السودان( المصرفي المنتدي -

 .االسالمية( المالية للهندسة بيان مركز  (االسالمي فيالمصر التمويل منتدي -

 .1131االردن-ةياالسالم المؤسسات و للبنوك الدولي الملتقي -
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  -مجالس االدارات : -

  .هعضو مجلس ادارة شركة هايبر ديل المالية بحكم المنصب ) المدير العام ( حتي تاريخ -

 .1132رئيس مجلس ادارة شركة ام درمان للتعدين  -

 حتي تاريخة . 1139عضو مجلس ادارة شركة اعمار للتمويل االصغر  -

 . حتي تاريخة  1136 االستشاريةرئيس مجلس ادارة مجموعة المسار المالي والمصرفي    -

حتي 1131عضو مجلس ادارة شركة اتش اتش لالوراق المالية بحكم المنصب )المدير العام ( من  -

1139. 

 .1118العام ()المدير بحكم المنصب عضو مجلس ادارة شركة التكامل للخدمات المالية -

 

 

 -:التحكيم 

االسالمية )البحرين( تحكيم حقيبة المحاسبة محكم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية  -

 .1131المالية االسالمية 

 .1135الدوحة –قطر  -محكم معتمد في المؤتمر العالمي العاشر لالقتصاد والتمويل االسالمي -

 -اللجان االكاديمية :

بجامعة السودان العالمية برنامج  الدراسات المالية والمصرفية عضو لجنة اعداد مقرر  -

 .1131البكاالريوس 

 1134عضو لجنة اعداد برنامج الماجستير العلوم المصرفية بجامعة السودان العالمية  -

 1136عضو لحنة اعداد برنامج قسم الدراسات المصرفية بجامعة افريقيا العالمية  -

 1139ام درمان االهلية عضو لجنة تقييم برنامج الدراسات المصرفية والتأمين بجامعة  -

معد وصاحب فكرة البرنامج التأهيلي للعمل المالي والمصرفي المستوي االول والثاني لمجموعة  -

 )رئيس اللجنة (.المسار المالي والمصرفي بالتعاون مع اتحاد المصارف السوداني 
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 التية: ا الحاسوب برامج إجادة :الكمبيوتر

(Microsoft Word –Excel – Power Point) - 

) SPSS - االحصائي( التحليل برنامج 

 -:الكتب واالصدارات 

 ( المالية لواراق أ ل الخرطوم سوق علي تطبيقية دراسة( المالية االوراق أالسواق مالمح -

1115-1131) · 

   Overview of Stock Exchange Market a Practical Approach To -  

Khartoum Stock Exchange (KSE) 

 · .المالية الوساطه لشركات المالية حاسبةمال -

 .ل االلكتروني  التداو -

 -:العنوان

 460رقم شقة – االسالمي التضامن برج– البلدية شارع -الخرطوم- السودان

  249912323036 + تلفونات + 249912984876  

WWW.DR-TAHA.COM 

 

 


