
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهادة المهنية همية أ 
  

في ص الشهادة تحيث تخ المحاسبة اإلدارية الفي مجالعالمية  من أهم الشهادات CMAعد شهادة المحاسب اإلداري المعتمد ت
ومحاسبة التكاليف وادارة المخاطر واتخاذ القرارات المالية وتمويل المواضيع المالية وتحليل البيانات المالية والرقابة المالية 

هادة: ومن فوائد الحصول على الش الشركات, باإلضافة الى اتخاذ القرارات التجارية االستراتيجية استنادًا إلى البيانات المالية
, باإلضافة الى زيادة ليا في جهات أعمالهماعتالء مناصب إدارية عو تمكين حاملي الشهادة من الحصول على اعتماد دولي عالمي

  عالمياً. ممما يعزز فرص العمل له همخبرات

 

 عن الجهة المصدرة للشهادة  
  
  

في الواليات   Institute of Management Accountants (IMA)  هذه الشهادة من قبل جمعيّة المحاسبين االداريين تم انشاء
وهي الجهة الرائدة عالمياً من حيث القدرة على تأهيل وتدريب األفراد  , 1919عام من  100المتحدة االمريكية منذ ما يقارب 

ذوي الكفاءة في مجال المحاسبة والمعايير الدولية والضرائب, حيث تسعى الجمعية الى  لتمكين المهنيين في المحاسبة اإلدارية 
دولة،  140عضوا من  72,000يتمتّع معهد المحاسبين اإلداريّين بشبكة عالميّة تتألّف من أكثر من , لتميز في األداءوالتمويل من ا

  ة .ي الواليات المتحدة االمريكيبوالية نيو جيرسي ف خالل مكاتبه المنتشرة  ويقدّم خدمات محليّة من فرع مهني وطالبي , 300و

  

 محاور الشهادة  
 

  الثاني: اإلدارة المالية االستراتيجية الجزء  التخطيط المالي واألداء والتحليالت  :األول الجزء  االجزاء

  

  

  موضوعات الشهادة

  

  

  

  

  

  

 ساعه) 18( قرارات إعداد التقارير المالية الخارجية −

 ساعه) 9(  التخطيط والميزانية والتنبؤ −

  ساعه)12( .إدارة األداء −

 ساعه) 18(  إدارة التكلفة −

 ساعه) 9( داخليةضوابط  −

  ساعه) 9( التكنولوجيا والتحليالت −

  ساعه) 12(  تحليل القوائم المالية −

 ساعه) 12(  تمويل الشركات −

 ساعه) 12(  تحليل القرار −

 ساعه) 12(  إدارة المخاطر −

 ساعه) 12( .قرارات استثمارية −

  

   ساعات 4  ساعات االمتحان

  أسئلة مقالية) %25 اختيارمن المتعدد 75%( 

  ساعات 4

  أسئلة مقالية) % 25اختيارمن المتعدد 75%(  

  ساعة تدريبية  60  ساعة تدريبية 75  ساعات التدريب 

Certified Management Accountant (CMA) – 

Preparation Course 

  شهادة المحاسب االداري المعتمدامج التأهيلي لالبرن 

 



 

  سؤالين مقاله. و أسئلة االختيار من متعدد منسؤال  100كل قسم يحتوي على  •  تفاصيل االمتحان

 .سؤالين مقاله  وهم  سئلة المقاللالنتقال ال  من اختيار من المتعدد من األسئلة % 50يجب اجتياز  •

أي الوقت  سؤالين المقالة ساعات إلكمال قسم االختيار من المتعدد وساعة واحدة الستكمال  3يتم إعطاء المتقدمين لالختبار  •
 ساعات 4اإلجمالي 

  .500من  360ما يقابله بالنقاط    %72 االدنى للنجاح الحد  •

 
 المشاركون في البرنامج 

  

 .االدارة المالية في القطاع العام والخاص  وموظفي ورؤساء مدراء •

  .المحاسبين في الشركات والبنوك •

 .المدققين الماليين •

 الطلبة في السنوات األخير في كليات األقتصاد واألعمال. •

  

 والحصول على الشهادة شروط التأهيل للتقدم لإلمتحان      
 حاصالً على درجة البكالوريوس .  المتدربأن يكون  •

 .تصل إلى ثالث سنوات إلكمال كال الجزأينيسمح لمدة  •

   وبعد أجتياز األمتحانات يتم الحصول يرغبه المتدرب   بأي ترتيب الثاني والجزءأاألول  الجزء الجلوس ألمتحان يمكن •
  . خبرة عملية بواقع سنتين للمتدرب يكونان  يجب,  ) (IMA من أجل العضوية فيالمهنية و   على الشهادة

 

 والمادة العلمية  واالمتحان لغة التدريب 
 

  ،تم اعتماد استخدام المادة الصادرة من شركة المادة واالمتحان باللغة اإلنجليزية، التدريب يقدم باستخدام اللغتين معاHOCK 
   CMAفي البرنامج التدريبية لشهادة 
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 المواعيد  

  

  

Schedule CMA part 1 

 جدول البرنامج التحضيري لشهادة محاسب اداري معتمد

ساعة الجزء االول  75  

ساعات تدريبية في اليوم  3  

8:30 – 5:30من الساعه   

 المدرب محمد عباهره 
 

  االسبوع االول االسبوع الثاني االسبوع الثالث االسبوع الرابع االسبوع الخامس االسبوع السادس

10/7/2021السبت  3/7/2021السبت   26/6/2021السبت   19/6/2021السبت   12/6/2021السبت   السبت   
5/6/2021  

4/7/2021االحد   11/7/2021االحد  27/6/2021االحد   20/6/2021االحد   13/6/2021االحد   6/6/2021االحد    

13/7/2021الثالثاء  6/7/2021الثالثاء    الثالثاء  
29/6/2021  

22/6/2021الثالثاء   الثالثاء   15/6/2021الثالثاء 
8/6/2021  

االربعاء 
14/7/2021  

7/7/2021االربعاء   30/6/202االربعاء   االربعاء   
23/6/2021  

االربعاء    16/6/2021االربعاء
9/6/2021  

2021\7\17السبت  –االسبوع السابع   

 

Schedule CMA part 2 

 جدول البرنامج التحضيري لشهادة محاسب اداري معتمد

ساعة الجزء االول  60  

ساعات تدريبية في اليوم  3  

8:30 – 5:30 من الساعه  

 المدرب بهاء السفاريني
 

21/8/2021السبت  السبت  
14/8/2021  

7/8/2021السبت  31/7/2021السبت   24/7/2021السبت    

22/8/2021االحد  االحد  
15/8/2021  

8/8/2021االحد  1/8/2021االحد   25/7/2021االحد    

الثالثاء  
24/8/2021  

الثالثاء 
17/8/2021  

10/8/2021الثالثاء   27/7/2021الثالثاء   3/8/2021الثالثاء   

االربعاء  
25/8/2021  

االربعاء 
18/8/202  

االربعاء  
11/8/2021  

28/7/2021االربعاء    4/8/2021االربعاء  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  

 

MOHAMMED ABAHREH (CPA, CMA, M.Sc., FMVAT) 

 

Professional Summary  

 
▪ CPA, CMA, Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA), and having a master’s degree in 

accounting and Finance.  

▪ Finance Manager with over 15 years of experience leading financial operations at several companies and 

industries.  

▪ Wide-reaching domain experience across multiple Finance-related fields, specializing particularly in 

FP&A and risk modelling. Known for producing detailed financial planning and risk models as part of 

advisory duties to a senior level management, providing insights into business health to support strategic 

and growth planning operations, including pricing, and synergies.  

▪ Extensive theoretical and practical knowledge of major global accounting standards, including IAS, US 

GAAP, and IFRS. 

 ▪ Extensive experience in establishing the Finance and accounting system, procedures, and authorities’ 

matrix for a start-up organization. 

 

 

Professional Certificates  

 

• Certified Public Accountant (CPA)  

American Institute of CPAs, 

 Montana (USA) License #: PAC-CPAP-LIC-032679  

• Certified Management Accountant (CMA) 

 Institute of Management Accountant (USA) 

 Cert. No.: 30262 

• Certified Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVATM)  

Corporate Finance Institute (CFI) (USA) 

 Cert. No.: 13070022 

• Certified CPE Credit Courses 2019 Corporate Finance Institute (United States)  

 

▪ Corporate and Business Strategy – Cert. No.: 13129318  

▪ Advanced Excel Formula Course – Cert. No.: 13044861  

▪ Advanced Financial Modeling and Valuation Course – Cert. No.: 13038050  

▪ Budgeting and Forecasting Course – Cert. No.: 13005785  

▪ Business Valuation Course – Cert. No.: 12994494  

▪ Dashboards and Data Visualization Course – Cert. No.: 13024749 

 ▪ Financial Analysis Fundamentals Course – Cert. No.: 12988680  

▪ Financial Modelling Course  

▪ FP&A Monthly Cash Flows Forecasting Course  

▪ Leveraged Buyout (LBO) Modelling Course  

▪ PowerPoint and Pitch-books Course  

 ▪ Real Estate Financial Modelling Course  

 ▪ Sensitivity Analysis Course  



 

▪ Mergers and Acquisitions Financial Modelling Course 

 

 

 

 

 

 

  


