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المسار األسرع والطريق االحترافي

دورة مراجعة  شهادة
المحاسب اإلداري المعتمد

لماذا نحن خيارك األول؟

(CMA) ما هي شهادة المحاسب  االداري المعتمد

وقت دراسة أقل
65%

معدل ساعات الدراسة لكل جزء

61
تصنيف دورة المراجعة حول العالم

#1

شهادة اعتماد مهني متقدمة في مجاالت المحاسبة اإلدارية واإلدارة المالية تصدر عن معهد المحاسبين 
اإلداريين (IMA). ُيعنى بالحصول على هذه الشهادة المحاسبون اإلداريون الذين لهم دور مفصلي في تحديد 
مكانة الشركة ونجاحها، وتركز الشهادة على أمور محاسبة التكاليف والتخطيط المالي واإلدارة والتحليل 
والرقابة ودعم القرار واألخالقيات المهنية. يتزايد الطلب على حملة هذه الشهادة عالمًيا في ظل التطورات 

التي تطرأ على الصناعة مما يفتح لك أبوابا جديدة لتبوأ مناصب قيادية وزيادة دخلك بالتالي. 
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وقت دراسة أقل ونجاح أسرع مع دورة مراجعة
(CMA) اختبار المحاسب اإلداري المعتمد

نحن نقدم دورة مراجعة اختبار المحاسب االداري المعتمد (CMA) التي ليس لها مثيل في السوق؛ لتوظيفها 
تقنية تكييف وتسريع األداء ™A.S.A.P. Technology وهي عبارة عن منصة تعليم تتكيف مع احتياجات المتدرب؛ 
حيث تعمل على تحديد المستوى المعرفي له وتضع خطة دراسية تتماشى مع وضعه الحالي وتتحدث باستمرار 
لتضمن تسريع األداء وتوفير الوقت، باإلضافة إلى مؤشر األداء الذاتي ™ReadySCORE الذي يحسب بدقة مدى 

استعدادك لالختبار إذا ما تقدمت إليه اآلن.

التقييم األولي
ة تغــ��  � هــذە المرحلــة يتــم تقي�ــم أداءك مــن خــالل اإلجا�ــة عــ� سلســلة اخت�ــارات قصــ��

��
� مواضــع ضعفــك وقوتــك  مــادة االخت�ــار الفعــ�� �املــة، و�عدهــا تتلــ�� تق��ــرا� مفصــً� يبــ��

وعدد ساعات الدراسة الالزمة لتكون مستعدا� إلتمام االخت�ار بنجاح.

الدراسة
� الحا�� للمتدرب، ح�ث تركز ع� مواضع الضعف 

� برنامجنا خطة دراســ�ة متماشــ�ة مع المســتوى المعر�� يب��
� المــادة الدراســ�ة لتق��تهــا وذلــك عــن ط��ــق التحل�ــل المســتمر لــألداء والتقــدم أثنــاء الدراســة. وتعمــل التقن�ــات 

��
 الخاصة بنا ع� تحد�ث خطتك الدراس�ة �استمرار لضمان أ�ع ط��ق للنجاح.

�
الرائدة عالم�ا

المراجعة 
™ReadySCORE عــ� معرفــة مــدى جهوز�تــك  �

�ســاعدك مــؤ�� األداء الــذا��
للنجاح �االخت�ار. 
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المسار األسرع والطريق االحترافي

تتضمن مزايا دورة مراجعة اختبار المحاسب اإلداري المعتمد (CMA) ما يلي:

 ReadySCORE  ™ مؤشر األداء الذاتي
� اخت�ــار الـــ (CMA)الفعــ�� �دقــة لــو تقــدم إل�ــه اآلن، وذلــك مــن 

ة إم�ان�ــة تحد�ــد مــدى اســتعداد المتــدرب لالخت�ــار مــن خــالل الت�بــؤ �مــا ســ�حرزە �� � ت�يــح هــذە المــ��
� االعت�ار المادة الدراس�ة المطل��ة ونوع�ة األسئلة للتقدم لالخت�ار عند االستعداد التام و�ثقة للنجاح. خالل محا�اة جميع خطوات االخت�ار آخذين �ع��

تقارير األداء التفصيلية 
، ابتداًء من التقي�م األو�� وصوً� إ� يوم االخت�ار. � المنهج الدرا��

س�ساعدك تقار�ر األداء المحدثة �استمرار ع� معرفة تطور أدائك ��

مواد دراسية متقدمة

� تحتــاج اليهــا �الوقــت المناســب و�نــاًء عــ� خطتــك الدراســ�ة،  تقــوم تقن�ــة تكي�ــف و���ــــــع األداء ™A.S.A.P. Technology  ب�رشــادك ا� المــواد الدراســ�ة الــ��
. � أ��� من 2,800 سؤال اخت�ار من متعدد، و38 سؤاال مقال�ا �اإلضافة إ� أ��� من 60 ف�ديو قص�� ع�� االخت�ار من ب��

محتوى دراسي ذكي 
(IMA). أنــت �ســ�ثمر  � � اإلدار�ــ�� تتــواءم دورة مراجعــة المحاســب اإلداري المعتمــد (CMA) مــن Surgent مــع متطل�ــات االخت�ــار المعتمــدة مــن معهــد المحاســب��

� المسار الصحيح مع هذە الدورة.
وقتك وجهدك ��

� األعمال الدول�ة (Silver Stevie) لسنة 2019.
�� �

� ™ ReadySCORE ع� عدة جوائز منها جائزة االبت�ار التق��
حصل مؤ�� األداء الذا��
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� �ح�ث نضمن لك النجاح ب�س�ة %100.
� جودة التعلم التك���

 ألع� المعاي�� ��
�
لقد تم تصم�م دوراتنا وفقا

وط واألح�ام *تطبق ال��
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: Surgent تمتع بالمزايا اإلضافية لدورات المراجعة المختلفة من

برنامج ضمان النجاح أو استرداد األموال

إما أن تنجح وإما ان تسترد أموالك!*

(Essential) المراجعة األساسية
(IMA) � � اإلدار��� � االخت�ار، تتواءم 100٪ مع متطل�ات محتوى االخت�ار المعتمدة من معهد المحاسب��

 دورة مراجعة ل�ال جز��
� لــدى المتــدرب والحاصلــة عــ� جائــزة تقن�ــة التعل�ــم المبتكــر 

 توظ�ــف تقن�ــة تكي�ــف و���ــــــع األداء ™A.S.A.P. Technology لق�ــاس المســتوى المعــر��
ا) (مع إم�ان�ة التعلم �ش�ل خ�� م�سلسل أ�ض�

ReadySCORE™ �
 مؤ�� األداء الذا��

ح مفصل لإلجا�ات.  أ��� من 3945 سؤال من نمط االخت�ار من متعدد مع ��
.  أ��� من 65 سؤاال مقال�ا�

 اخت�ارات ممارسة تج����ة غ�� محدودة.
. �      كتب مطبوعة ل�ال الجزئ��

ون�ة (PDF) من ال�تب.   �سخة إل���
 تحديثات تلقائ�ة مجان�ة للمحتوى.

 التوافق مع األجهزة الذك�ة واألجهزة اللوح�ة.
داد األموال.  ضمان النجاح أو اس��

 صالح�ات دخول إ� المادة التدر���ة لمدة 18 شهر. 

(Premiere) المراجعة الممتازة
 �اإلضافة إ� مزا�ا دورة المراجعة األساس�ة

ة ف�ديو مسجلة.  أ��� من 60 محا��
 .  صالح�ات الدخول إ� المادة التدر���ة لمدة 24 شهرا�

(Ultimate) المراجعة المكثفة
 �اإلضافة إ� مزا�ا دورة المراجعة األساس�ة

(CMA) اخت�ار المحاسب اإلداري المعتمد �
� مع خب�� مختص ��

ا�� � تدر�ب اف��  جلس��
. �  كتب مطبوعة ل�ال الجزئ��

� االخت�ار.
 صالح�ات دخول المحدودة إ� مواد المراجعة ح�� النجاح ��

ة ف�ديو مسجلة.  أ��� من 60 محا��

699$

999$

1699$
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التسجيل الختبار المحاسب اإلداري المعتمد 

(CMA) متطلبات شهادة المحاسب اإلداري المعتمد

(CMA) الختبار (IMA) برنامج معهد المحاسبين اإلداريين

تحديد الجزء المراد تقديمه أوًال

� تخصــص 
يتطلــب الحصــول عــ� شــهادة المحاســب اإلداري المعتمــد (CMA) حمــل شــهادة مــن جامعــة أو �ل�ــة معتمــدة، أو شــهادة مهن�ــة ��

ة العمل�ــة، �مكــن للمتــدرب التقــدم لالخت�ــار ق�ــل إ�مــال أحــد هــذە المتطل�ــات، عــ�  � مــن الخــ�� المحاســ�ة، �اإلضافــة إ� مــا ال �قــل عــن ســ�ت��
 ح�� �صبح مؤهً� للحصول ع� االعتماد.

�
أن �قوم �است�مالها الحقا

 �
� (IMA)، �اإلضافــة إ� ال�ســج�ل �� � اإلدار�ــ�� حــ�� تتمكــن مــن تقد�ــم اخت�ــار الـــ(CMA) �جــب أن تحصــل عــ� عض��ــة معهــد المحاســب��

 أبواب التواصل مع المجتمعات المهن�ة المتخصصة.  
�
برنامج المعهد الخت�ار الـ(CMA)، والذي س�فتح لك أ�ضا

(IMA) رسوم االنضمام ا� معهد
$39 � السنة األو�  

الطالب ��
$78 � السنة الثان�ة  

الطالب ��
$245 ف    الموظف المح��

imaonlinestore.com/PersonifyEbusiness/Membership/Join-IMA/Join-IAMA

1
2

3
ات�ج�ة الجزء األول:  التخط�ط الما�� واألداء والتحل�ل : اإلدارة المال�ة اإلس�� �

الجزء الثا��

• 15% قرارات إعداد التقار�ر المال�ة الخارج�ة
ان�ة والت�بؤ � • 20% التخط�ط والم��

• 20% إدارة األداء
• 15% إدارة الت�ال�ف

• 15% الضوا�ط الداخل�ة
• 15% التكنولوج�ا والتحل�الت

• 20% تحل�ل القوائم المال�ة
�ات • 20% تم��ل ال��

• 25% تحل�ل القرار
• 10% إدارة المخاطر

• 10% القرارات االس�ثمار�ة
• 15% أخالق�ات المهنة

مدة االخت�ار 4 ساعات (3 ساعات لإلجا�ة ع� 100 سؤال 
( � � مقالي�� اخت�ار من متعدد، وساعة لإلجا�ة ع� سؤال��

مدة االخت�ار 4 ساعات (3 ساعات لإلجا�ة ع� 100 سؤال 
( � � مقالي�� اخت�ار من متعدد، وساعة لإلجا�ة ع� سؤال��

 �أنه ل�س 
�
� تقد�مه أوً�، علما

� برنامج الـ (CMA)، عل�ك تحد�د أي جزء ترغب ��
�عد أن تتم الموافقة ع� طلب العض��ة وال�ســج�ل ��

� لتقد�ــم أجــزاء االخت�ــار، ينصــح المتــدرب �مراجعــة المنهــج الــدرا�� لــ�ل جــزء واخت�ــار الجــزء الــذي يتوافــق مــع معرفــة  هنــاك ترت�ــب معــ��
� �� ثالث سنوات.  ته الحال�ة. المدة المحددة إل�مال الجزئ�� المرشح وخ��
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 (CMA) تحديد موعد اختبار

 التحضير الجتياز االختبار

� الوال�ــات المتحــدة األم��ك�ــة 
�عــد إتمــام الخطــوات الســا�قة بنجــاح، يتــم تحد�ــد موعــد االخت�ــار مــن خــالل مرا�ــز Prometric المعتمــدة ��

ات تقد�م االخت�ار التال�ة: وجميع أنحاء العالم. وتفتح مرا�ز التقد�م أبوابها طوال أ�ام األسب�ع من خالل ف��

اير ● يناير- ف��
● مايو - يونيو

- أ�ت��ر ● س�تم��

ات التقد�ــم المســموحة للمتــدرب  ة التقد�ــم الواحــدة ول�ــس هنــاك عــدد محــدد لفــ�� ُ�ســمح بتقد�ــم جــزء مــن االخت�ــار مــرة واحــدة خــالل فــ��
ة الثالث سنوات. خالل ف��

prometric.com :ال�سج�ل من خالل

surgent.com/cma-exam-review-course/cma-review-free-trial

حال إتمامك متطل�ات ال�سج�ل الخت�ار الـ(CMA)، �كون قد حان وقت مراجعة محتوى االخت�ار لضمان اجت�ازە بنجاح!

4

5
(CMA)سجل اآلن في دورة المراجعة التجريبية المجانية الختبار الـ

رسوم التسجيل لالختبار
رسوم اخت�ار القبول للطالب   $188
رسوم تقد�م جزء واحد للطالب   $311

رسوم اخت�ار القبول للموظف   $250 
رسوم تقد�م جزء واحد للموظف  $415 

imanet.org :ال�سج�ل من خالل

 تأ�د من احضار اله��ة الشخص�ة ورقم التأ��د يوم االخت�ار.
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