
ዳሸን ባንክ አ.ማ.  
 

ኢኳቶሪያል ቢዝነስ ግሩፕ  
 

ዶክተር ሳራ ሱሩር መሐመድ 
 የትምህርት ደረጃ - በሕክምና 
የዶክትሬት ዲግሪ 

 ዕድሜ - 33 
 የስራ ልምድ - በጠቅላላ ሐኪምነት 
በያቤሎና በሞያሌ ሆስፒታሎች 
አገልግለዋል፡፡ 

 ቦርድ አባልነት - በአሁኑ ወቅት 
በኒያላ ኢንሹራንስ በስራ ላይ 
ያለው የስራ አመራር ቦርድ አባል 
ናቸው፡፡ 

 
 

ወ/ሮ ምንትዋብ አበበ አውራሪስ 
 የትምህርት ደረጃ - ቢ.ኤ. 
በንግድ ስራ አስተዳደር 

 ዕድሜ - 75 
 የስራ ልምድ - በቤተሰብ ንግድ 
ስራ ከ30 አመታት በላይ 
ሰርተዋል፡፡ እ.ኤ.አ. ከ2012 
ዓ.ም. ጀምሮ በዋና ሥራ 
አስኪያጅነት እያገለገሉ 
ይገኛሉ፡፡ 

 ቦርድ አባልነት - ቀደም ሲል 
በቦርድ አባልነት አላገለገሉም፡፡ 



ካቤ ኃ/የተ/የግ/ማኅበር  
 

አቶ አብደላ ሁሴን አሊ አላሙዲ 
 የትምህርት ደረጃ - ሰርተፊኬት 
በቢዝነስ ማኔጅምንት 

 ዕድሜ - 60 
 የስራ ልምድ - በተለያዩ የግል ንግድ 
ድርጅቶች በባለቤትነት እና 
በከፍተኛ የስራ አመራር ኃላፊነት 
የካበተ ልምድ አላቸዉ፡፡ 

 ቦርድ አባልነት - ቀደም ሲል በኒያላ 
ኢንሹራንስ በቦርድ አባልነት 
አገልግለዋል፡፡ 

 

ወ/ሮ ማርታ ዱጉማ ሁንዴ 
 የትምህርት ደረጃ - ቢ.ኤ.. 
በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 

 ዕድሜ - 46 
 የስራ ልምድ - በዲ.ኤች. ገዳ 
በከፍተኛ የስራ አመራር ኃላፊነት 
ላፉት 13 አመታት በማገልገል 
ላይ ናቸው፡፡ 

 ቦርድ አባልነት - ቀደም ሲል 
በቦርድ አባልነት አላገለገሉም፡፡ 

 
 
 

አቶ ሪያድ ዳማጅ ጋዜም 
 የትምህርት ደረጃ - 12ኛ ክፍል 
ያጠናቀቁ 

 ዕድሜ - 65 
 የስራ ልምድ - በግል ንግድ ስራ 
ላይ የተሰማሩ፡፡ 

 ቦርድ አባልነት - ቀደም ሲል 
በቦርድ አባልነት አላገለገሉም፡፡ 



አቶ ሱሩር መሐመድ ዘይን 
 የትምህርት ደረጃ - 12ኛ ክፍል 
ያጠናቀቁ 

 ዕድሜ - 62 
 የስራ ልምድ - በግል ንግድ ስራ 
ላይ የተሰማሩ፡፡ 

 ቦርድ አባልነት - ቀደም ሲል 
በቦርድ አባልነት አላገለገሉም፡፡ 

ናሽናል ሞተርስ ኮርፖሬሽን  
 

አቶ ዮናስ ዱጉማ ሁንዴ 
 የትምህርት ደረጃ - ቢ.ኤ.. በንግድ 
ስራ አስተዳደር 

 ዕድሜ - 44 
 የስራ ልምድ - በዲ.ኤች. ገዳ ም/ 
ስራ አስኪያጅ ሲሆኑ ለ 16 
አመታት በአመራር ስራ 
አገልግለዋል፡፡ 

 ቦርድ አባልነት - በአሁኑ ወቅት 
በኒያላ ኢንሹራንስ በስራ ላይ 
ያለው የስራ አመራር ቦርድ አባል 
ናቸው፡፡ 

አቶ መርዱፍ ሳሊም ባዝሃም 
 የትምህርት ደረጃ - ዲፕሎማ 
በአካውንቲንግ 

 ዕድሜ - 70 
 የስራ ልምድ - የማምኮ ወረቀት 
ፋብረካ ስራ አስኪያጅ በመሆን 
ለ26 አመታት አገልግለዋል፡፡ 

 ቦርድ አባልነት - ቀደም ሲል 
ለሁለት ጊዜ የኒያላ ኢንሹራንስ 
የስራ አመራር ቦርድ ሊቀመንበር 
ሆነው አገልግለዋል፡፡ 



አቶ ሰለሞን በዳኔ ጉራሮ 
 የትምህርት ደረጃ - አል.ኤል. ቢ  
 ዕድሜ - 57 
 የስራ ልምድ - በአሁኑ ወቅት የህግ 
አማካሪ እና ጠበቃ ናቸው፡፡ ቀደም ሲል 
በፍትሕ ሚኒስቴር አቃቤ ሕግና በአዲስ 
ብድርና ቁጠባ ተቋም የህግ ክፍል ሀላፊ 
ሆነው አገልግለዋል፡፡ 

 ቦርድ አባልነት - በአሁኑ ወቅት በኒያላ 
ኢንሹራንስ በስራ ላይ ያለው የስራ አመራር 
ቦርድ አባል ናቸው፡፡ 

አቶ ታደሰ ጥላሁን መንግስቴ 
 የትምህርት ደረጃ - በ.ኤ. በንግድ ስራ 
አስተዳደር 

 ዕድሜ - 72 
 የስራ ልምድ - በሁኑ ወቅት የናሽናል ኦይል 
ኩባንያ ማኔጂንግ ፓርትነር ሲሆኑ በነዳጅና 
ፔትሮሊየም ድርጅቶች ሰፊና የካበተ 
ልምድ አላቸው፡፡፡ 

 ቦርድ አባልነት - በተለያዩ ድርጅቶች በቦርድ 
አባልነት አገልግለዋል፡፡ 

አቶ ሁሴን አሕመድ ሐሰን 
 የትምህርት ደረጃ - ማስተርስ ዲግሪ በንግድ 
ስራ አስተዳደር 

 ዕድሜ - 49 
 የስራ ልምድ - በሚድሮክ ኢንደስትሪያል 
ግሩፕ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሲሆኑ 
በተለያዩ የግል ድርጅቶች በከፍተኛ የስራ 
አመራር ኃላፊነት አገልግለዋል፡፡  

 ቦርድ አባልነት - ቀደም ሲል በዳሸን ባንክ 
ለሁለት ጊዜ በቦርድ አባልነት አገልግለዋል፡፡ 
በአሁኑ ወቅት በኒያላ ኢንሹራንስ በስራ ላይ 
ያለው የስራ አመራር ቦርድ አባል ናቸው፡፡ 



ወ/ሮ ቤዛ  ዱጉማ ሁንዴ 
 የትምህርት ደረጃ - ቢ.ኤ. 
በማኔጅመንት 

 ዕድሜ - 37 
 የስራ ልምድ -  በግል ንግድ ስራ ላይ 
የተሰማሩ፡፡ 

 ቦርድ አባልነት - ቀደም ሲል በቦርድ 
አባልነት አላገለገሉም፡፡ 

 
 

አቶ ጣሂር መሀመድ ቲጃን 
 የትምህርት ደረጃ - ማስተርስ ዲግሪ 
ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ፣ ቢ.ኤ. 
በማኔጅመንት 

 ዕድሜ - 60 
 የስራ ልምድ - በሁኑ ወቅት በፖል 
ሬስ እና ልጆቹ ኩባንያ በዋና ሥራ 
አስኪያጅነት እያገለገሉ ሲሆን፣ 
በሚድሮክ ኮንስትራክሽንና ሜፖ 
በተለያዩ ክፍሎች በሥራ 
አስኪያጅነት አገልግለዋል፡፡ 

 ቦርድ አባልነት - ቀደም ሲል በቦርድ 
አባልነት አላገለገሉም፡፡ 

 
 
 

አቶ ብሩክ ዱጉማ ሁንዴ 
 የትምህርት ደረጃ - ቢ.ኤ. 
በማርኬቲንግ  

 ዕድሜ - 35 
 የስራ ልምድ - በግል ንግድ ድርጅት 
ውስጥ በሥራ አስኪያጅነት 
ሰርተዋል፡፡ 

 ቦርድ አባልነት - ቀደም ሲል በቦርድ 
አባልነት አላገለገሉም፡፡ 


