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تاريخ الميﻼد 1982/06/13 :
مكان الميﻼد  :الخرطوم
الحالة اﻻجتماعية  :متزوج وأب ل  5أطفال.
اللغات  :اللغة العربية– اللغة اﻻنجليزية.
المؤهﻼت العلمية:-
اغسطس  2015دكتوراة التخطيط اﻻستراتيجي والدراسات اﻻقتصادية ﺟامﻌة امدرماناﻻسﻼمية لﻢ تﻨاقﺶ ﺑﻌد.
يوليو  2012م  :دكتوراة الفلسفة ﻓي المحاسبة و التمويل-كلية الدراسات التجارية-ﺟامﻌةالسودان للﻌلوم و التكﻨلوﺟيا -تخصﺺ تمويل
عﻨوان الرسالة :اثر ﺟودة المﻌلومات المحاسبية علي قرارات المستثمرين ﻓي ظل مخاطرالسوق المالية – دراسة ﺣالة سوق الخرطوم لﻼوراق المالية(.
ديسمبر  : 2007ماﺟستير المحاسبة و التمويل-كلية الدراسات التجارية  -ﺟامﻌة السودانللﻌلوم و التكﻨلوﺟيا .عﻨوان الرسالة :اثر الرﺑحية علي المصارف السودانية ) دراسة ﺣالة ﺑﻨك
التضامن اﻻسﻼمي للفترة من  2000الي (2005
يوليو  : 2005ﺑكالريوس الدراسات المصرﻓية و المالية –قسﻢ الدراسات المالية و المصرﻓية –اكادمية السودان للﻌلوم المصرﻓية و المالية.
الخبرات العملية:
 -1مدير عام شركة هايبر ديل المالية المحدودة  2018ﺣتي اﻻن.
 -2إدارة الصﻨاديق والمحاﻓظ اﻻستثمارية:
 صﻨدوق اﻹنتاج الحيواني )اﻷول – الثاني  -الثالث(.
 صﻨدوق الصادرات اﻻستثماري )اﻷول – الثاني(.
 صﻨدوق الطاقة اﻻستثماري )اﻷول(.
 إدارة المحاﻓظ اﻻستثمارية للبﻨوك والمؤسسات المالية.
 -3مستشار مالي ومراﺟع قانوني.
-4المدير الﻌام لشركة التكامل للخدمات المالية  2008م 2010 -م.
-5المدير الﻌام لشركة اتﺶ اتﺶ لﻸوراق المالية  2010م –  2018م.

 -6مستشار مالي لﻌدة شركات ﺑسلطﻨة عمان واﻷمارات.
الخبرات اﻻكاديمية:-
 مارس 2012ﺣتي  2017/02/28أستاذ مساعد – كلية اﻻقتصاد و الدراسات الماليةوالمصرﻓية
 قسﻢ الدراسات المالية و المصرﻓية  -ﺟامﻌة السودان الﻌالمية تخصﺺ المحاسبة والتمويل. أستاذ مساعد – كلية اﻻقتصاد و الدراسات المالية و المصرﻓية– قسﻢ الدراسات الماليةوالمصرﻓية
ﺟامﻌة الرﺑاط الوطﻨي (متﻌاون )  2014ﺣتﻰ 2017
 استاذ مساعد ﻓي ﺑﻌﺾ الجامﻌات السودانية)متﻌاون( . خبرات التدريب:-متﻌاون تدريب مع ﺑﻌﺾ المراكز التدريبية ﺑالسودانمركز توب كولتي للتدريب.مركز تدريب ﺑﻨك ﻓيصل اﻻسﻼمي) مركز ﻓيصل الثقاﻓي(مركز  BFTللتدريب مدرب مﻌتمد.الخبرات اﻻستشارية:-
مستشار مالي ﺑشركة اتﺶ اتﺶ لﻼوراق المالية).ادارة المحاﻓظ وعﻼقات الﻌمﻼء(مستشار لبﻌﺾ البﻨوك المحلية واﻻﺟﻨبية ﻓي مجال اﻻوراق المالية والمحاﻓظ اﻻستثماريةعضو اللجﻨة الفﻨية لتﻨظيﻢ المﻌايير المحاسبية للقوائﻢ المالية ﺑالسودان.عضو المجلس اﻻستشاري لوزارة الداخلية  2017ﺑمرسوم ﺟمهوري ﺑالرقﻢ ) )(2017/21الوزاري رقﻢ )(2017/388
عضو المجلس اﻻستشاري لوزارة المﻌادن  2017لجﻨة اقتصاديات المﻌادن.عضو دائرة التدريب ﺑإتحاد المصارف السوداني  2017م الي اﻻن.عضو لجﻨة عروض الزكاة) مﻌهد علوم لزكاة (  2015معضو المجلس اﻻستشاري لمركز ﺑيان للهﻨدسة المالية اﻻسﻼمية  2008ﺣتي  2017معضو لجﻨة دراسة تمويل المشروعات– وزارة المعادن 2018-2017مستشار مالي لبﻌﺾ الجامﻌات السودانية.مؤسس ﺑي اف تي اﻻستشارية )(BFTCمستشار مالي ﺑسوق الخرطوم لﻼوراق المالية عبر شركة هايبر ديل المالية المحدودة.محلل ومستشار مالي ﺑقﻨاة سودانية  14وقﻨاة الشروق.الخبرات اﻻدارية:
 : 2017مؤسس مجموعة المسار المصرﻓي والمالية اﻻستشارية.
 2015ﺣتي اﻻن  :مدير عام شركة هايبر ديل المالية المحدودة) اﺣدي شركات ﺑﻨك ام درمان
الوطﻨي(

 2015ﺣتي اﻻن  :مدير دائرة اﻻﺑحاث المركز الدولي ﻻﺑحاث اﻻقتصاد اﻻسﻼمي) غير متفرغ
(.
اكتوﺑر  2010ﺣتي  2018مدير عام شركة اتﺶ اتﺶ لﻼوراق المالية) شركة مساهمة عامة( .
 2011 -2009المدير الﻌام لشركة التكامل للخدمات المصرﻓية) اﺣدي شركات البﻨك السوداني
المصري(
 2009- 2008المدير المالي نون لﻼستشارية الهﻨدسية) اﺣدي شركات ﺑﻨك الخرطوم(
 2008-2006المدير المالي دام لﻼستثمار المالي.
 2006-2003مدير ﺣساﺑات شركة اﺑﻨﻌوف للطرق والجسور) ﻓترة الدراسة(
الدورات التدريبية:-
ادارة المشروعات الجامﻌة اﻻسﻼمية ماليزيا مارس 2016صيغ التمويل اﻻسﻼمي.المحاﻓظ اﻻستثماريه والصﻨاديق.دوره اساسيات التحليل المالي.ادارة المشروعات اﻻﺣتراﻓية) (PMPمركز مايل استون (MILESTONE TRADING)CENTERمارس  2015السودان
تدريب المدرﺑين  TOTاﻻكاديمية الكﻨدية للتدريب السودان  -اﺑريل2015 -البرمجة اللغوية الﻌصبية  NLPمركز توب كوالتي السودان مايو2015 -شهادة مدرب مﻌتمد ايهارد  IAHRDاثيوﺑيا اﺑريل2015-مدرب مﻌتمد البورد الﻌرﺑي للتﻨمية البشرية وكالة البورد الﻌرﺑي السودان مايو 2015شهادة اخصائي ادارة الخاطر من المجلس الﻌام لل ﺑﻨوك والمؤسسات المالية اﻻسﻼمةة )البحرين( 2013
 -دورة ﻓي ادارة الموارد البشرية و ادارة التسويق 2011-2010اﻻكادمية الﻌرﺑيه للﻌلوم المصرﻓية و المالية – تدريب ﺑرنامﺞ اﻻستمار ﻓي البورصات واﻻوراق المالية) اﻻمارات الﻌرﺑية  2008دﺑي(
 رخصة التداول لممارسة مهﻨة الوكيل ﺑسوق الخرطوم لﻼوراق المالية )(2005الندوات و المؤتمرات-:
ملتقي الخرطوم للمﻨتجات المالية اﻻسﻼمية 2012الملتقﻰ الدولي للبﻨوك والمؤسسات المالية اﻻسﻼمية – اﻻردن .2012المؤتمر الﻌالمي التاسع لﻼقتصاد والتمويل اﻻسﻼمي  -تركيا  -ا ستانبول .2013- IFFSالمﻨتدى الدولي ﺣول تمويل الﻨظﻢ المالية المستدامة من أ أﺟل التﻨمية المستدامة  -تركيا
اسانبول- 12-11سبتمبر.2013
مؤتمر اﻻسواق المالية الﻨاشئة  -ورقة ﺑﻌﻨوان دور شركات الوساطة المالية غي تﻨشيط السوقالمالي
دراسة ﺣالة سوق الخرطوم لﻼوراق المالية – الجزائر 2015

 -المؤتمر الﻌالمي الﻌاشر لﻼقتصاد والتمويل اﻻسﻼمي مشارك و محكﻢ ورقة ﺑﻌﻨوانالجوانب
المؤسسية لﻼصﻼﺣات اﻻقتصادية والﻨقدية والمالية  -قطر مارس 2015
 -ورشة تﻨمية الصادرات الﻌمانية وايجاد البدائل اﻻستراتيجية – سلطﻨة عمان 2017 - -دور القطاع الخاص واﻻهلي ﻓي استثمار الشباب وتﻨميتهﻢ علﻰ الصﻌيدين الﻌرﺑي والﻌالمي–مصر 2015م
الﻨدوة الﻌالمية ﺣول المﻌايير الجديدة الصادره عن اﻻيوﻓي) المغرب(.المﻨتدي المصرﻓي ) اكادمية السودان للﻌلوم المصرﻓية و المالية( رقﻢ )(102مﻨتدي التمويل المصرﻓي اﻻسﻼمي ) مركز ﺑيان للهﻨدسة المالية اﻻسﻼمية(.الملتقي الدولي للبﻨوك و المؤسسات اﻻسﻼمية  -اﻻردن .2012ﻣجالﺲ اﻻدارات:-
عضو مجلس ادارة شركة هايبر ديل المالية ﺑحكﻢ المﻨصب ) المدير الﻌام ( ﺣتي تاريخه.- .رئيس مجلس ادارة شركة ام درمان للتﻌدين.2017
عضو مجلس ادارة شركة اعمار للتمويل اﻻصغر  2018ﺣتي تاريخة.رئيس مجلس ادارة مجموعة المسار المالي والمصرﻓي اﻻستشارية  2016ﺣتي تاريخة.عضو مجلس ادارة شركة اتﺶ اتﺶ لﻼوراق المالية ﺑحكﻢ المﻨصب) المدير الﻌام ( من 2010ﺣتي.2018
- .عضو مجلس ادارة شركة التكامل للخدمات المالية ﺑحكﻢ المﻨصب) المديرالﻌام ( .2009
التحكيم:-
محكﻢ المجلس الﻌام للبﻨوك والمؤسسات المالية اﻻسﻼمية) البحرين (تحكيﻢ ﺣقيبة المحاسبة.المالية اﻻسﻼمية.2013
- .محكﻢ مﻌتمد ﻓي المؤتمر الﻌالمي الﻌاشر لﻼقتصاد والتمويل اﻻسﻼمي -قطر– الدوﺣة
.2015
اللجان اﻻكاديمية:-
عضو لجﻨة اعداد مقرر الدراسات المالية والمصرﻓية ﺑجامﻌة السودان الﻌالمية ﺑرنامﺞ.البكاﻻريوس .2012
عضو لجﻨة اعداد ﺑرنامﺞ الماﺟستير الﻌلوم المصرﻓية ﺑجامﻌة السودان الﻌالمية .2014عضو لحﻨة اعداد ﺑرنامﺞ قسﻢ الدراسات المصرﻓية ﺑجامﻌة اﻓريقيا الﻌالمية .2016عضو لجﻨة تقييﻢ ﺑرنامﺞ الدراسات المصرﻓية والتأمين ﺑجامﻌة ام درمان اﻻهلية .2018مﻌد وصاﺣب ﻓكرة البرنامﺞ التأهيلي للﻌمل المالي والمصرﻓي المستوي اﻻول والثانيلمجموعة
المسار المالي والمصرﻓي ﺑالتﻌاون مع اتحاد المصارف السوداني) .رئيس اللجﻨة(

الكمبيوتر  :إجادة براﻣج الحاسوب ا ﻻتية:
 )(Microsoft Word –Excel – Power Point ) SPSSﺑرنامﺞ التحليل اﻻﺣصائي(الكتب واﻻصدارات:-
مﻼمﺢ أﻻسواق اﻻوراق المالية ) دراسة تطبيقية علي سوق الخرطوم ل أ لواراق المالية))·(2012-2005
 Overview of Stock Exchange Market a Practical Approach To)Khartoum Stock Exchange (KSE
المحاسبة المالية لشركات الوساطه المالية·التداو ل اﻻلكتروني.العنوان:-
السودان  -الخرطوم  -شارع البلدية – ﺑرج التضامن اﻻسﻼمي – شقة رقﻢ 604
+ 249912984876تلفونات+ 249912323036
WWW.DR-TAHA.COM

