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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.  

University of Sharjah Student Chapter: 
http://dubai.imanet.org 

Is IMA student chapter under the supervi-

sion and sponsorship of IMA Dubai-UAE 

chapter, as a main chapter. It has more 

than 30 members and it runs events regu-

larly. This bilingual newsletter is to be re-

leased each semester with select content. 

Chapter Board  

President: Hessa Alkubaisi 

Vice-President: Rawia Abdulaziz 

Treasurer: Hafsa Alhammadi 

Secretary: Mariam Yaqoub 

Newsletter email: 
president@imadubaichapter.org 

For any inquiry you are most welcome to 

visit our office at M5-012 

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

Content 
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Semester News 

In February we hosted the first IMA talk 

and our speaker was Mr. Gavin Aspden. 

He talked about the leasing standards . 

All business students have benefited 

from this talk.  

 

In March we hosted the second IMA con-
ference in the university of Sharjah. There 
were 3 speakers, Karim Abdelhay, Dedra 
Stevensons and Amr Essam. Karim Abdel-
hay talked about “The evolution of finan-
cial professionals role”. Dedra Stevenson 
talked about “common issues with inter-
nal and external business communica-
tion”. And Amr Essam talked about 
“Barriers to decision making”.   

 

Cont... 

President Message 

Dear Member, 
 
The Institute of Management Accountants 
University of Sharjah student chapter is all 
about increasing our skills, learning from 
professionals and working with a team of 
enthusiastic students. We managed to 
achieve all of the objectives in less than a 
year. And we keep expanding and learning 
more everyday. Joining the club would be 
so beneficial for new university students to 
learn more and have a great experience 
throughout their 4 years of studying. Being 
a member of the IMA UOS student chapter 
will benefit you in the future.  We aim to 
share ideas and implement them in the 
semester. This semester we had huge suc-
cess in our events. And there will be bigger 
events in the coming years as we are plan-
ning. I would love to thank the IMA for giv-
ing us the opportunity to work on ourselves 
and for the amazing experience. Also I 
would like to thank every member partici-
pated in making the past events as success-
ful as we expected.  
If you have any question don’t hesitate to 
contact us! 
 
Best regards, 
Hessa AlKubaisi 
 
 

http://imamiddleeast.org/
https://www.facebook.com/IMADubai/
https://www.instagram.com/imadubaichapter/
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Semester News 

In April we hosted the second IMA talk by 
Anas Bukhash. He is an Emirati entrepre-
neur who talked about “what does it take 
to be an entrepreneur?”.  
 
 

More pictures.. 

https://www.facebook.com/IMADubai/
https://www.instagram.com/imadubaichapter/
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 الرسالة اإلخبارية
9102-9102 ربيع  

  عربي/إنجليزي 

 (®IMA)أم.أيه. .عن اآلي
 

 : عالميةال (IMA)آي.أم.أيه. 

http://www.imanet.org 

 0202عام  نيويورك -تأسست كتنظيم في بافالو

) لترويج NACAكرابطة وطنية لمحاسبي التكاليف (

المعرفة والمهنية بين محاسبي التكاليف ولتبني فهم 

أوسع عن دور محاسبة التكاليف في اإلدارة. وتغير 

ليصبح رابطة المحاسبين الوطنية      ما بعداالسم في 

)NAA .( تغير اسم التنظيم مرة أخرى في عام ثم

). IMAإلى معهد المحاسبين اإلداريين ( 0220

باسمنا لدورنا الواسع داخل  اآلن، نحن نشيرو

المؤسسات كرابطة للمحاسبين وأصحاب المهن المالية، 

 ). IMAونعرف اختصارا باآلي.أم.أيه. (

 الفرع (المحلي) لآلي.أم.أيه. لطلبة جامعة الشارقة:

http://dubai.imanet.org 

الفرع (المحلي) للطلبة لمعهد المحاسبين اإلداريين هو 

تحت إشراف ورعاية الفرع (المحلي) لآلي.أم.أيه.    

)IMA في دبي واإلمارات الشمالية، بوصفه فرع (

عضًوا وتجري  01يضم أكثر من  (محلي) رئيسي.

فيه فعاليات بانتظام. كما يصدر هذه الرسالة اإلخبارية 

ثنائية اللغة في كل فصل والتي تشتمل محتويات 

  مختارة.

 محلي) المجلس الفرع (

 حصه الكبيسيالرئيس: 
 راويد عبدالعزيزنائب الرئيس: 
 حفصه الحماديأمين الخزينة: 

 مريم يعقوبأمين السر: 
 خبارية:إللكتروني للرسالة اإلالبريد ا

president@imadubaichapter.org 

 M5-109لالستفسارات نرحب بكم بزيارة مكتبنا في 

 الشرق األوسط:  (IMA)آي.أم.أيه. 

http://imamiddleeast.org 

 ) IMA 211 )270الرقم المجاني: 

 ع.م.إ.الموقع: قرية المعرفة، دبي، 

 
 المحتويات

 9-0الرسالة اإلخبارية إنجليزي.............صفحة 

 4-0الرسالة اإلخبارية عربي................صفحة 

 

 أخبار الفصل
 

 
في فبراير ، استضفنا أول نقاش وكان متحدثنا السيد جيفن 

استفاد جميع طالب  .تحدث عن معايير التأجير .اسبدن
 .األعمال من هذا الحديث

 
 
 

 
 
 
 

في شهر مارس ، استضفنا مؤتمر معهد المحاسبين 
متحدثين  0 كان هناك .اإلداريين الثاني في جامعة الشارقة

تحدث  .، كريم عبد الحي ، ديدرا ستيفنسون وعمرو عصام
تحدثت  ."تطور دور المهنيين الماليين" كريم عبد الحي عن
القضايا المشتركة مع االتصاالت " ديدرا ستيفنسون عن

 وتحدث عمرو عصام عن ."التجارية الداخلية والخارجية
 ."العوائق أمام صنع القرار"
 

 

 

 

 يتبع<<<

 الرئيس رسالة
 

 عزيزي العضو،

الفصل الخاص بمعهد المحاسبين اإلداريين بجامعة 
الشارقة يدور حول زيادة مهاراتنا والتعلم من المحترفين 

لقد تمكنا من  .والعمل مع فريق من الطالب المتميزين
ونحن مستمرين  .تحقيق جميع األهداف في أقل من عام

سيكون االنضمام إلى  .في التوسع والتعلم أكثر كل يوم
النادي مفيًدا للغاية لطالب الجامعة الجدد لزيادة المعرفة 

وللحصول على تجربة رائعة طوال سنوات الدراسة 
كونك عضًوا في الفصل الطالبي سوف يفيدك  .األربعة

نهدف إلى مشاركة األفكار وتنفيذها في  .في المستقبل
في هذا الفصل الدراسي حققنا نجاًحا  .الفصل الدراسي

في وسيكون هناك أحداث أكبر  .كبيًرا في أحداثنا
أود أن أشكر معهد  .السنوات المقبلة كما نخطط 

المحاسبين اإلداريين لمنحنا الفرصة للعمل على 
كما أود أن أشكر كل  .أنفسنا وعلى التجربة المدهشة

عضو شارك في جعل األحداث الماضية ناجحة كما 
 .توقعنا

 !إذا كان لديك أي سؤال فال تتردد في االتصال بنا
 

 تحياتي،
 حصة الكبيسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

. 

 

في شهر أبريل ، استضفنا حديث معهد المحاسبين 
اإلداريين الثاني ألنس بوخش. إنه رجل أعمال إماراتي 

 تحدث عن "ما الذي يتطلبه األمر كرجل أعمال 

 

 المزيد من الصور....

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

