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Semester News

President Message

About IMA®

The student chapter started a new semes-

Dear Member,

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

Welcome to the IMA student chapter
at University of Sharjah (UoS), we aim to
train our members so that they can achieve
their career goals, be aware of how they
can be a successful management accountant, know what the CMA certification is and
the benefits of IMA student membership.
We need volunteers who are:
•Enthusiastic
•Have desire to help and support students
•Can commit to making one or more
presentations on campus per year

The organization was founded in BuffaloNew York in 1919 as the National Association 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.

ter by advising students to choose their
career path. The chapter had an event
about Professional Certifications by Mr.
Brian Hock on September 23rd, 2018

Please let us know if you have any question
and if you would like to join our team. So,
why do not you join our volunteering team
to work together to get the energy up!

The student chapter board members
attended an event by IMA outside the

October 27th, 2018.

http://dubai.imanet.org

As Henry Ford said, “coming together is a
beginning, keeping it together is a progress,
working together is a success”.

Is IMA student chapter under the supervision and sponsorship of IMA Dubai-UAE
chapter, as a main chapter. It has more
than 30 members and it runs events regularly. This bilingual newsletter is to be released each semester with select content.

Best Regards,
Hani El-Baz

Chapter Board

university campus in PwC academy, on
IFRS updates by Mr. Gavin Aspden, on

University of Sharjah Student Chapter:

President: Hani El-Baz
Vice-President: Ahmed Al-Nahdi
Treasurer: Mohammad Abdu
Secretary: Mohammad Ibrahim
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
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In November, the student chapter participated in the celebrations of the UAE National Day, they have ordered special
items for the day to give away to professors and students who attended the celebration that was on November 26th,
2018.

In December 4th, 2018 Ms Hadeel Nassar
delivered a session on “IMA Awareness”
she talked about what a student should
know about the IMA.

AD
Space
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الرسالة اإلخبارية
خريف 9102-9102
عربي/إنجليزي

عن اآلي.أم.أيه(IMA®) .

رسالة الرئيس

أخبار الفصل

آي.أم.أيه (IMA) .العالمية:

عزيزي العضو،

http://www.imanet.org

مرحبا بك في الفرع (المحلي) لآلي.أم.أيه .لطلبة جامعة
الشارقة ،هدفنا هو تدريب األعضاء كي يتمكنوا من
تحقيق أهدافهم المهنية وإدراك سبل الوصول إلى مستوى
المحاسب اإلداري الناجح ،ومعرفة ما هي شهادة
المحاسب اإلداري المعتمد ،ومزايا عضوية طالب معهد
المحاسبين اإلداريين .نحن بحاجة إلى متطوعين
بالمواصفات التالية:

في سبتمبر ،بدأ الفرع (المحلي) للطلبة فصالً دراسيًا جديدًا
بإرشاد الطلبة إلى اختيار مسارهم المهني .وذلك بتنظيمه
لفعالية في  90سبتمبر  9102عن الشهادات المهنية
ألقاها السيد بريان هوك.

تأسست كتنظيم في بافالو -نيويورك عام 0202
كرابطة وطنية لمحاسبي التكاليف ( )NACAلترويج
المعرفة والمهنية بين محاسبي التكاليف ولتبني فهم
أوسع عن دور محاسبة التكاليف في اإلدارة .وتغير
االسم في ما بعد ليصبح رابطة المحاسبين الوطنية
) .(NAAثم تغير اسم التنظيم مرة أخرى في عام
 0220إلى معهد المحاسبين اإلداريين (.)IMA
واآلن ،نحن نشير باسمنا لدورنا الواسع داخل
المؤسسات كرابطة للمحاسبين وأصحاب المهن المالية،
ونعرف اختصارا باآلي.أم.أيه.(IMA( .
الفرع (المحلي) لآلي.أم.أيه .لطلبة جامعة الشارقة:
http://dubai.imanet.org
هو الفرع (المحلي) للطلبة لمعهد المحاسبين اإلداريين
تحت إشراف ورعاية الفرع (المحلي) لآلي.أم.أيه.
) )IMAفي دبي واإلمارات الشمالية ،بوصفه فرع
عضوا وتجري
(محلي) رئيسي .يضم أكثر من 01
ً
فيه فعاليات بانتظام .كما يصدر هذه الرسالة اإلخبارية
ثنائية اللغة في كل فصل والتي تشتمل محتويات
مختارة.
مجلس الفرع (المحلي)

•

مفعمين بالحماس

•

لديهم الرغبة في مساعدة الطالب ودعمهم

•

يمكنهم المشاركة بعرض تقديمي واحد أو أكثر في
الحرم الجامعي كل سنة

يرجى التواصل معنا إذا كان لديك أي أسئلة وإذا كنت
تود االنضمام إلى فريقنا.
هيا بادر باالنضمام إلى فريقنا من المتطوعين للتعاون
م ًعا على شحذ الهمة فكما ذكر هنري فورد "االتحاد م ًعا
هو البداية ،واالستمرارية معًا هو التقدم ،والعمل معًا هو
النجاح".
مع أطيب التحيات،

وفي أكتوبر ،حضر أعضاء مجلس إدارة الفرع (المحلي)
للطلبة فعالية نظمها معهد المحاسبين اإلداريين خارج الحرم
الجامعي ،في أكاديمية بي دبليو سي والتي كانت عن
تحديثات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي
شرحها السيد غافين أسبدين في  72أكتوبر .7102

هاني الباز

الرئيس :هاني الباز
نائب الرئيس :احمد النهدي
أمين الخزينة :محمد عبده
أمين السر :محمد ﺇبراهيم
البريد اﻹلكتروني للرسالة اﻹخبارية:
president@imadubaichapter.org

لالستفسارات نرحب بكم بزيارة مكتبنا في M5-109
آي.أم.أيه (IMA) .الشرق األوسط:
http://imamiddleeast.org
الرقم المجاني(270) 211 IMA :

.

الموقع :قرية المعرفة ،دبي ،إ.ع.م.
المحتويات
الرسالة اإلخبارية إنجليزي.............صفحة 9-0
الرسالة اإلخبارية عربي................صفحة 4-0
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يتبع>>>

الرسالة اإلخبارية
خريف 9102-9102
عربي/إنجليزي

أخبار الفصل
وفي نوفمبر ،شارك الفرع (المحلي) للطلبة في احتفاالت
اليوم الوطني لإلمارات ،واحتفا ًء بهذه المناسبة قدمت
الهدايا إلى األساتذة والطلبة الذين حضروا االحتفالية
بتاريخ  72نوفمبر .7102

في الرابع من ديسمبر  ،9102ألقت هديل نصار جلسة عن
"التوعية بمعهد المحاسبين اإلداريين" تحدثت فيها عما
يجب على الطلبة معرفته بشأن معهد المحاسبين اإلداريين.

.

مساحة
لإلعالنات
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