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About IMA® 

IMA Global: http://www.imanet.org 

The organization was founded in Buffalo- 

New York in 1919 as the National Associa-

tion of Cost Accountants (NACA) to 

promote knowledge and professionalism 

among cost accountants. The name was 

later changed to the National Association 

of Accountants (NAA). In 1991, the 

organization name was again changed to 

the Institute of Management Accountants 

(IMA). Now, we are signifying our broader 

role as the association for accountants and 

financial professionals working inside 

organizations, and we are known by the 

shorthand IMA.  

IMA Dubai-UAE Chapter: http://dubai.imanet.org 

Is the official IMA chapter for the members 

of Dubai and the Northern Emirates, it has 

more than 2300 members and it runs 

events regularly. This bilingual monthly 

newsletter comes with select content 

about the chapter and its student chapters. 

Chapter Board  

President: Hadeel Nassar (interim), CMA  

Vice-President (VP): Hadeel Nassar, CMA 

Treasurer: Stephen Curtis, CMA 

Secretary: Jayashree Keni, CMA 

Newsletter email: 

prof_education@imadubaichapter.org 

 
IMA Middle East: http://imamiddleeast.org 
Toll Free: (971) 800 IMA  
Location: Knowledge Village, Dubai, UAE 
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News of the Month 

In February, the chapter ran 2 CPE live 
event and 1 CPE webinar in one day: 
1. Rethinking Enterprises, Ecosystems 

and Economies with Blockchain by 
Mr. Farhan Shahzad  

2. CV Writing Skills Webinar (in Arabic) 
by Dana Hasan 

All participants in both events were very 
excited and benefited from the shared 
knowledge, as well as the two events en-
hanced the members’ network.  
Number of attendees (live-event): 40 

CPE offered: 2 

Testimonial: ”Relevant topic. Thanks for 

this ” Anon 

 

Upcoming Events 
On going: CMA Study Group Sessions   

06 March The chapter 1st student confer-

ence at University of Sharjah 

Click here to register online.  

 

  

 

Vice-President’s Message 

Dear Valued Members,    
 
As part of the chapter’s ongoing efforts 
to support women in the finance field, 
the chapter sponsored an event tailored 
specially for this cause, in collaboration 
with ACCA. IMA chapters have a com-
munity service duties, which each chap-
ter must work to fulfill, we as a board 
look forward to receive your thoughts, 
feedback and suggestions towards this 
mission. You all as members can tell the 
chapter is growing with more activities 
and involvements, and we have another 
student chapter to launch soon at Uni-
versity of Sharjah, do not miss the op-
portunity of being part of this continu-
ous growth, join us as a volunteer and 
enhance your skills and professional 
network.    
 
My very best wishes, 
Hadeel Nassar 

 
New Discount Program Providers 
More to Come… 
 

 

 

 

The chapter 

sponsored an 

event tailored 

specially for 

women in fi-

nance cause. 

Put your ad here! 

http://imamiddleeast.org/
http://dubai.imanet.org/events/recentcommunityeventsdashboard
https://www.facebook.com/IMADubai/
https://www.instagram.com/imadubaichapter/


 

 الرسالة اإلخبارية
8102 –فبراير\شباط   

  عربي/إنجليزي 

 (®IMA)أم.أيه. .عن اآلي
 

 : عالميةال (IMA)آي.أم.أيه. 

http://www.imanet.org 

 0101عام  ،نيويورك -تأسست كتنظيم في بافالو

( NACAكرابطة وطنية لمحاسبي التكاليف )

لترويج المعرفة والمهنية بين محاسبي التكاليف 

ولتبني فهم أوسع عن دور محاسبة التكاليف في 

ليصبح رابطة  ما بعداإلدارة. وتغير االسم في 

تغير اسم التنظيم ثم ). NAAالمحاسبين الوطنية )

إلى معهد المحاسبين  0110مرة أخرى في 

باسمنا لدورنا  اآلن، نحن نشير(. وIMAاإلداريين )

الواسع داخل المؤسسات كرابطة للمحاسبين 

وأصحاب المهن المالية، ونعرف اختصارا باآلي.أم. 

 ). IMAأيه. )

 ع.م:إ.-الفرع )المحلي( لآلي.أم.أيه. في دبي

http://dubai.imanet.org 

فرع المحلي الرسمي لرابطة المحاسبين هو ال

( في IMAوأصحاب المهن المالية اآلي.أم.أيه. )

 8011دبي واإلمارات الشمالية، فيه أكثر من 

عضو، وتجري فيه فعاليات باستمرار كما تصدر 

فيها عنه هذه الرسالة اإلخبارية الشهرية بلغتين و

الفرع )المحلي( وأفرعهعن  محتويات مختارة

  .)المحلية( للطالب

 محلي( المجلس الفرع )

 CMA، هديل نّصار )مؤقت(الرئيس: 
 CMAهديل نصار، نائب الرئيس: 
  CMAستيفن كورتيس،أمين الخزينة: 

 CMAجاياشري كيني، أمين السر: 
 خبارية:إللكتروني للرسالة اإلالبريد ا

prof_education@imadubaichapter.org 

 
 الشرق األوسط:  (IMA)آي.أم.أيه. 

http://imamiddleeast.org 

 ) IMA 211 )170الرقم المجاني: 

 ع.م.إ.الموقع: قرية المعرفة، دبي، 

 المحتويات
 0الرسالة اإلخبارية إنجليزي..................صفحة 

 8الرسالة اإلخبارية عربي....................صفحة 

 0عربي\انجليزي أفرع )محلية( للطالب.....صفحة 

 

 أخبار هذا الشهر
 

في فبراير\شباط، نظم الفرع )المحلي( في نفس اليوم 

فعاليتين واحدة حية بساعتين من التعليم المهني المستمر 

وأخرى كانت ويبيناراً بساعة واحدة من التعليم المهني 

 المستمر، وهما: 

. إعادة التفكير بالمؤسسات، والنظم البيئية، واالقتصاديات 0

 مع البلوك شين مع السيد فرحان شهزاد

. ويبينار مهارات كتابة السيرة الذاتية )باللغة العربية( مع 8

 دانا حسن

وكان جميع المشاركين في الفعاليتين متحمسين جدا 

واستفادوا بمشاركتهم من المعرفة، كما عززت الفعالية من 

 التشبيك بين األعضاء.

 01عدد الحضور )الفعالية الحية(: 

    8: (CPE)عدد ساعات التعليم المهني المستمر 

 مجهول”. موضوع ذوعالقة، شكراً لذلك”: شادةٳ

 الفعاليات القادمة
 جلسات مجموعة دراسة السي.أم.أيه.  التزال مستمرة:

)(CMA 

مؤتمر الطالب األول للفرع )المحلي( في : مارس\آذار 6

 ونالين. أللتسجيل  اضغط هناجامعة الشارقة 

 

 الرئيسنائب رسالة 
 

 األعضاء األعزاء الكرام،

 

كجزء من الجهود المستمرة من هذا الفرع )المحلي( لدعم 

المرأة في المجاالت المالية، رعى الفرع )المحلي( فعالية 

صممت خصيصاً لهذا األمر، وذلك بالتعاون مع جمعية 

. وتشمل مهام ACCA)المحاسبين القانونيين المعتمدين )

( لألي.أم.أيه. مهاماً في خدمة المجتمع، األفرع )المحلية

والتي يجب على كل فرع )محلي( العمل على إنجازها، 

ونحن كمجلس فرع )محلي( نتوق لتلقي أفكار، وردود 

 فعل، واقتراحات األعضاء فيما يخص هذه المهام. 

وكما يعلم جميع األعضاء بالنمو المتزايد ألنشطة 

والتزامات الفرع )المحلي(، سينطلق من الفرع )المحلي( 

قريباً في جامعة الشارقة فرعاً )محلي( آخر للطالب، لذا 

ال تفوتوا فرص المشاركة في هذا النمو المستمر، 

وانضموا إلينا كمتطوعين لتعزيز مهاراتكم تشبيككم 

 المهني.

 أطيب تمنياتي،

  هديل نصار

 الجدد في برنامج الخصومات كونلمشارا
 سيأتي المزيد قريباً...

 

 

 

رعى الفرع )المحلي( 
فعالية صممت 

لدعم المرأة خصيصاً 
التي تعمل في المجال 

 . المالي

 

 

 

 

 

إعالنك هنا! ضع   

http://dubai.imanet.org/events/recentcommunityeventsdashboard
https://www.facebook.com/IMADubai/
https://www.instagram.com/imadubaichapter/
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On 13th of February, IMA AUS-UAE Student Chapter collaborat-
ed with The Accounting Society at The American University of 
Sharjah to host an event titled “The Treasure Hunt”. A group of 
2-3 students worked together to find and provide all the clues 
as fast as they can. The clues were strategically spread and hid-
den all around the school of business, and randomly organized  
so the groups will not end up following each other. Most of the 
clues were accounting related, however, few were not so non 
business or accounting majors can also participate, frankly the 
event was quite fun and challenging.  
 
Each group was followed by a student-member of the IMA or 

The Accounting Society to ensure there was no cheating of 

somehow, and to provide 3 hints to use when a group is com-

pletely lost. Thanks to our board members of IMA Student 

Chapter and the Accounting Society, as the event came to a suc-

cess with Harshvardhan Rathore, Gopika Venugopal, and Kartik 

Radder being the winning group, and they were rewarded with 

valuable gifts to spend as they wish. 
 

Put your ad here! 

الطالب )المحلي( لآلي.أم.أيه. ، تعاون فرع شباطفي الثالث عشر من فبراير/
مع جمعية المحاسبة في الجامعة . أ.ع.م-في الجامعة االمريكية في الشارقة

عملت فيها كل “.مطاردة الكنز” األمريكية في الشارقة الستضافة فعالية بعنوان
ً  0-8مجموعة مكونة من  للعثور على جميع أدلة العثور على الكنز  طالب معا

ونشرت وأخفيت األدلة بطريقة استراتيجية في كافة  .وتقديمها بأسرع ما يمكن
أنحاء كلية إدارة األعمال، كما نظمت بطريقة عشوائية لكي ال ينتهي األمر 

وكانت معظم األدلة ذات عالقة بالمحاسبة،  بتتبع المجموعات بعضهم البعض.
ومع ذلك، القليل منها لم يكن في المحاسبة لكي يشارك أيضا من هم ليسوا من 

مرح لحد تخصصات األعمال أو المحاسبة ، وبصراحة كانت فعالية ذات 
  كبير مع تحدي. 

 
تبعت كل مجموعة طالباً من أعضاء اآلي.أم.أيه. أو جمعية المحاسبة للتأكد 

تلميحات الستخدامها عند ضياع  0من عدم الغش بطريقة ما، ولتقديم 
الطالب )المحلي(  فرعالمجموعة تماماً. وبفضل أعضاء مجلس إدارة 

      وجمعية المحاسبة، حققت الفعالية نجاحاً مع. لآلي.أم.أيه
Harshvardhan Rathore  و Gopika Venugopal و Kartik 

Radder   مجموعة رابحة، كرمت بمكافآت قيمة تنفق حسب الرغبةك. 

إعالنك هنا! ضع   

IMA AUS-UAE Student Chapter أ.ع.م.                   -فرع الطالب )المحلي( لآلي.أم.أيه. في الجامعة االمريكية في الشارقة

https://www.facebook.com/IMADubai/
https://www.instagram.com/imadubaichapter/

