يشغل د /محمد عمران منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  ،وهى الجهة
الوحيدة التى تختص باإلشراف والرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية  ،و
يشغل سيادته أيضا ً منصب استاذ التمويل باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وقبل تعيينه مؤخراً كرئيس للهيئة  ،شغل سيادته منصب الرئيس التنفيذي للبورصة
المصرية لمدة  6سنوات .كما شغل أيضا ً منصب رئيس اتحاد البورصات األوروبية
 اآلسيوية .كما عمل كنائب لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين للعملياتلمدة عام  ،وقبل ذلك عمل كنائب لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة
أربع أعوام منذ عام  6006وحتى . 6000
وقد حصل د.محمدعمران على ماجستير إدارة األعمال من جامعة القاهرة ،وشهادة
الدكتوراه في التمويل من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة  ،وعمل ايضا ً أستاذاً
زائراً بالعديد من الجامعات والمراكز األكاديمية والبحثية مثل جامعة بليموث
بالمملكة المتحدة وجامعة أوكالهوما بالواليات المتحدة األمريكية والبنك الدولي
بواشنطن وجامعة الفال بكندا وجامعة فاسا .وقد شغل د .عمران لعدة سنوات عدة
مناصب اقتصادية بصندوق النقد العربي بأبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة
وكذلك صندوق النقد الدولي بواشنطن .تقلد د /محمد عمران منصب مستشار وزير
اإلستثمار المصري وكذلك القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري.
وقد حصل د /محمدعمران على العديد من المنح والجوائز البحثية .ومؤخراً  ،كان
د /عمران هو الفائز بجائزة شخصية العام للقارة األفريقية لعام  6002كأكثر
الشخصيات تأثيرا ُ على مستوى اسواق المال فى افريقيا .و في نفس العام  ،كان د/
عمران واحدا ضمن تسع شخصيات تم اختيارهم عالميا  ،وهو أيضا ً المصرى
األول والوحيد الذى يحصل على جائزة القيادة المتميزة). (Hubert Humphery

 و عمل أيضا كعضو مجلس إدارة دولي، Fulbright  عمران باحثا في/وقد كان د
و عمل. 6002  وحتى6002  سنوات منذ5 في هيئة الخصخصة بكوسوفو لمدة
عمران في.  وساهم د.أيضا ً كمراجع ألكثر من اثنتي عشرة مجلة اقتصادية ومالية
 بحثا محكما بشكل منفرد أو مشترك في العديد من الدوريات20 كتابة أكثر من
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