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CMA ورشة عمل حول شهادة

نظم مكتب الخريجني بالتعاون مع وول سرتيت لالستشارات ورشة عمل حول شهادة 
ال CMA للمحاسبني متت مناقشة املواضيع التالية وهي 

أوالً مقدمة عن الشهادة:
عن  تصدر  أمريكية  شهادة   ،)CMA(املعتمد اإلداري  املحاسب  شهادة  وهي 

املعهد األمرييك للمحاسبني اإلداريني.

تركّز هذه الّشهادة وتهتم بكل ما يخص املعلومات والبيانات النقديّة والغري نقديّة 
عىل عكس املحاسبة املاليّة، وتعترب هذه الّشهادة من الّشهادات الّتي تعطي 
املحاسب العديد من األمور املهّمة الّتي تخّص عامل املال واألعامل والتميّز يف 

أداء عمله املطلوب والرّتفيع ملناصب كبرية وعليا يف عامل املحاسبة اإلداريّة.

خصم لحاميل بطاقة فزعة للطلبة الجدد

ميكنكم اآلن الحصول عىل خصم ٪20 عىل رسوم الساعات املعتمدة عند االلتحاق 
للعام  األول  الفصل  من  ابتداًء  العني  جامعة  يف  البكالوريوس  برامج  من  بأي 

الجامعي 2022-2023 )تطبق الرشوط واألحكام).
بادر   2023-2022 الجامعي  للعام  األول  الدرايس  للفصل  مفتوح  التسجيل  باب 

بالتقديم االن:

دريسدن  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  توقع  العني  جامعة 

للعلوم التطبيقية يف أملانيا

يف  التطبيقية  للعلوم  دريسدن  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  العني  جامعة  أبرمت 
أملانيا بهدف تعزيز عالقات التعاون الثنائية بني الجانبني يف املجاالت األكادميية 
املشرتكة. وقد وقع املذكرة كل من الربوفيسور كريستوف شولف رئيس جامعة 

دريسدن للعلوم التطبيقية، واألستاذ الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العني.

الخريجة أفنان أبو زعنونة

بكالوريوس يف إدارة األعامل - محاسبة

محاسبة يف مركز طبي

عرفنا عن نفسك ؟

، محاسبة و إدارية يف مركز طبي، فتاة طموحة وعندي  اسمي أفنان أبوزعنونة 

شغف يف التقدم أكرث يف مسرييت املهنية ، فلسطينية مقيمة يف دولة اإلمارات 

الحبيبة.

جامعة العني وبرامجها األكادميية:

من  العديد  العني  ومدينة  أبوظبي  مدينة  يف  مبقريها  العني  جامعة  تطرح 

جامعة  وتهدف  العمل،  سوق  إحتياجات  لتلبية  املتنوعة  األكادميية  الربنامج 

هو  برامجها  لتطوير  الدائم  والسعي  املتنوعة  الربامج  لهذه  بطرحها  العني 

لتلبية متطلبات سوق العمل وإعداد جيل جديد ميلك العلم واملعرفة املطلوبة 

لالنخراط بسوق العمل.

ملعرفة الربامج املقدمة من جامعة العني اضغط عىل الرابط.
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