
 

 

 
 التأهيلية المكثفة الدورة التدريبية : لموضوعا

   ACPAمحاسب عربي مهني معتمد  لشهادة
 

 ،،تحية طيبة وبعد،
تحياتها لكم و استمرارًا لسياسة التدريب المهني المتخصص الذي  أطيب (األردن)إدارة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين تهدي 

محاسب عربي مهني "لشهادة  مكثفةال التأهيليةدورة الر العربية يسره اإلعالن عن إقامة ينتهجه المجمع في تأهيل وتدريب الكواد
( الجمعة والسبت)أيام مساءًا ( 11/21/1121و لغـــــــاية  12/9/1121)اعتبارًا من تاريخ ساعة تدريبية ( 54)وبمعدل ،  ACPAمعتمد 
 .اإلمارات العربية المتحدة –في مدينة أبو ظبي وذلك 

 

 : فئة المستهدفةال
جميع المتخصصين في مجال المحاسبة والتدقيق والمدراء الماليين والمدققين والمحللين الماليين واإلداريين على مختلف 
مستوياتهم وكذلك الراغبون بزيادة أو تعميق معرفتهم بالمفاهيم واألساليب المحاسبية بحيث يتمكن المشاركين من تحليل وتفسير 

عابيه ولتأهيليهم من خالل التركيز على المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة باإلضافة إلى ياالست مة ورفع مهاراتهالبيانات المالي
 "ACPA"المواد المقررة لمنهاج 

 

 : اإلطار العام
 :وتشمل المواضيع التالية "ACPA"لمنهاج سيتم خالل الدورة مناقشة وشرح المواد المقررة 

 

 (2)المعرفة التنظيمية والمعرفة باألعمال: الورقة الثـانيـة (1)ة التنظيمية و المعرفة باألعمال المعرف:الورقة األولى
 االقتصاد و األساليب الكمية .2

 اإلحصاء لألعمال .1
 المهام والممارسات اإلدارية .2
ستراتيجية العمليات  .1  إدارة وا 

 تمويل األعمال واإلدارة المالية .3
 (2)المحاسبة والمعرفة المتعلقة بالمحاسبة:الورقة الرابـعـة (1)المتعلقة بالمحاسبة المحاسبة و المعرفة:الورقة الثالثة

عداد البيانات المالية .2  المحاسبة األساسية وا 

 ممارسة المحاسبة المالية المتقدمة  .1

 مبادئ التقارير المالية المتقدمة .3

 (مفاهيم أساسية )المحاسبة اإلدارية  .2

 (الزمة للتخطيطالمعلومات ال) المحاسبة اإلدارية  .1

 التدقيق:الورقة الخامسـة
 المبادئ األساسية للتدقيق .2

 مفاهيم التدقيق المتقدمة .1
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بما يتالءم مع منهاج التأهيل المحاسبي المهني الدولي " ACPAمحاسب عربي مهني معتمد "تم تطوير المنهاج الدراسي لبرنامج مؤهل 
بمشاركة خبراء من المجمع العربي للمحاسبين القانونيين واتحاد المحاسبين ( األونكتاد)والتنمية المعتمد عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

نـة األوروبيـة ومعهد المحاسبين القانونيين في اسكتلندا ومجلس المعتمدين القانونيين واتحـاد المحاسبين القانونيين العموميين في كنـدا واللج
 .معايير المحاسبة البولندي واإلتحاد الدولي للمحاسبين وممثلون عن منظمات أكاديمية وشركات محاسبة دولية بصفتهم الشخصية

 

قتصاد ونخبة من اسبة والتدقيق واإلمجموعة من المدربين المهنيين وذوي الخبرة الواسعة في مجال المحيحاضر في هذه الدورات 
متحانات السنوات أعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات األردنية، حيث يتم إجراء تطبيقات عملية على األسئلة واإلجابات النموذجية إل

 .ACPA في مؤهل المواد المقررة ملخصات تحتوي وتوزيع ، السابقة
  

 :رسوم االشتراك 

 .يكيدوالر أمر  ألف (2111)هي  
 .ألعضاء المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وأعضاء الجمعية%( 21)خصم 
 .للمؤسسات التي تقوم بتسجيل مشاركين فأكثر%( 21)خصم 

 

 . يحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة تفيد حضوره إياها تبين عدد الساعات المعتمدة التي استغرقتها والمواضيع التي تناولتها
 

قفال باب التسجيل بعد استكمال العدد المطلوب وتكون األولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل وسداد وسيتم إ
 .الرسوم المطلوبة، راجين أن يصلنا ردكم في أقرب وقت ممكن

 

أو تحويل رسوم الدورة على  "سبين القانونييناالمجمع العربي للمح"ترسل قسائم االشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيكا مصرفيا باسم 
شعارنا  بالدوالر األمريكي( 111312118714811/124)حساب رقم  األردن -عمان  حساب المجمع لدى بنك األردن فرع الحسين وا 

 .بذلك

 
 

 :لالستفسارات والتسجيل يرجى االتصال على
 

 اإلمارات العربية المتحدة –أبو ظبي  األردن –عمان 
 (0091215100900: )هاتف

 1551/1529: فرعي

 (0091215100901: )فاكس

 :بريد إلكتروني
 business.development@ascasociety.org 

 

 (0092121229925: )هاتف
 102: فرعي

 (0092121221521: )فاكس
 :بريد إلكتروني

consultants.com-tagajuboori@ 

 
 

 ،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،
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