
*تقرير مسح الرواتب العالمي 2021 الصادر عن معهد المحاسبين اإلداريين لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا والهند.

  

  

أو االتصال بنا:
(رقم دولي) 6017 429 4 971+

  imamiddleeast@imanet.org
https://imamiddleeast.org

ثمانية أسباب للحصول على عضوية
معهد المحاسبين اإلداريين

 يعّد االنضمام إلى معهد المحاسبين اإلداريين الحل األمثل لجميع الطالب
 المتطلعين لتطوير مسيرتهم المهنية في عالم المحاسبة والتمويل، ويودون

 االنضمام إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 140 ألف متخصص محترف في
القطاع، وذلك لألسباب الثمانية التالية:

https://bit.ly/cma-certification لالطالع على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط اإللكتروني
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الدخول الحصري إلى مبادرات
 Career Driver® التطوير المهني

 تعمل هذه المبادرات المتميزة إلدارة المسيرة المهنية، والحصرية
 باألعضاء، على مساعدة الطلبة الملتحقين بالمعهد في تقييم
كفاءاتهم والتخطيط لمستقبلهم المهني بشكل قابل للتنفيذ.
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االنخراط مع األقران في المجتمع المحلي
فروع طالب IMA هي مجتمعات تركز على التواصل بين طلبة
 المحاسبة والمالية واألعمال في الكليات والجامعات. وتنخرط

 هذه الفروع في نشاطات مختلفة، من ضمنها نشر المعلومات
حول IMA في الكليات ورعاية الحوارات والنقاشات مع قادة

 األعمال المحليين، مما يساعد الطلبة على اتخاذ قرارات صائبة 
 أكثر بشأن مسيرتهم المهنية ويساهم في تقديم الخدمات

للمجتمع.
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العضوية ذات تكلفة معقولة!

يمكن للطلبة الوصول إلى كل هذه
المزايا والمصادر وغيرها مقابل 39 دوالرًا

أمريكيًا فقط.
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حضور الفعاليات الحصرية للطالب

 يمكن لألعضاء التواصل ودعم العالقات مع النظراء وخبراء القطاع،
 والتعرف إلى أحدث التوجهات التي تشكل مالمح قطاع المحاسبة والتمويل،

.وتطوير المهارات األساسية الكفيلة بتحقيق التميز

الحصول على شهادة المحاسب
CMA اإلداري المعتمد
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تعتبر شهادة المحاسب اإلداري المعتمد CMA من أبرز الشهادات  
 التي يسعى أصحاب العمل حول العالم للحصول عليها، إذ يكسب حملة

 شهادة CMA زيادة في مدخولهم بمعدل 76% عند مقارنتهم على
الصعيد العالمي بأقرانهم الذين ال يحملون هذه الشهادة*.
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الدخول الحصري إلى منصة
myIMA Network التواصل

 تعتبر myIMA Network منصة تواصل اجتماعي حصرية
 بالطالب األعضاء، ومصممة لمساعدتهم في تكوين شبكات

 للتواصل مع أقرانهم المختصين، والتفاعل مع األعضاء اآلخرين
لتبادل أفضل الخبرات والمعلومات.
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حضور حلقات دراسية شبكية مجانية
والمشاركة في أكاديمية القيادة

 يمكن للطلبة المشاركة في أكثر من 50 حلقة دراسية مجانية عبر
 اإلنترنت سنويًا، وإضافة برامج التطوير اإلداري االستراتيجية
،(RPA) وأسس تحليل البيانات وأتمتة العمليات بالروبوت

باإلضافة إلى أدوات التمكين الكفيلة بتوجيههم نحو التطور 
إلى قادة في هذه المهنة.

7

جوائز ومنافسات للطلبة

،IMA بفضل المنافسات والمؤتمرات التي يطرحها معهد 
Student Case Competition مثل

Student Leadership Conference و
،Regional Conferences Women’s Leadership Summit و 

 يكسب الطلبة خبرة كبيرة في التواصل وينالون التقدير لقاء   
جهودهم الريادية الملفتة.


