
 

 

 

 

 السادة : االدارة المالٌة، ادارة التدرٌب، ادارة الموارد البشرٌة،،،،،،

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،،،،          وبعد،،،

م. تسعى هذه 2102ٌسر مركز االحتراف المحاسبً أن ٌقدم لكم جدول دوراته المتخصصة للمحاسبٌن والمالٌٌن لعام 

المدراء التنفٌذٌٌن والمالٌٌن  بشكل متمٌز تطوٌر مهارات والمراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن و ٌنالدورات الى تأهٌل المحاسب

 ٌحقق طموح العاملٌن فً تلك القطاعات. 

العمل الدأوب فً المساهمة فً تطوٌر مهنة المحاسبة  علىهـ 0422عام لقد دأب مركز االحتراف المحاسبً منذ نشأته 

ازات بفضل هللا انج تحققتالكفاءات الوطنٌة فً مجال المحاسبة. ولقد تأهٌل لثٌث والدائم والمراجعة من خالل السعً الح

تأهٌل اكثر من ثلث الحاصلٌن على الزمالة السعودٌة للمحاسبٌن  غٌر مسبوقة على صعٌد المهنة، حٌث ساهم المركز فً

 م.  2100،  2101، 2112القانونٌٌن خالل اعوام 

دورات فً مهارات الحاسب اآللً المركز التً ٌقدمها مركز االحتراف المحاسبً، حٌث ٌقدم تتنوع المهارات والمعارف 

سبٌن القانوٌٌن بشئ من العمق، كما ٌقدم دورات تحضٌرٌة الختبارات الزمالة السعودٌة للمحاتتسم مخصصة للمحاسبٌن 

ة والمراجعة، باالضافة الى تقدٌم دورات المادة العلمٌة مع مزجها بالواقع العملً لمهنة المحاسب تتمٌز بعمق وغزارة

لتأهٌل للشهادات المهنٌة الدولٌة ذات األصالة مثل شهادات المراجع الداخلً المعتمد والمحاسب االداري فً ا متخصصة

 المعتمد. كل ذلك ٌأتً امتدادا لرسالة المركز فً المساهمة فً تطوٌر المهنة على مستوى المملكة وتقدٌم التدرٌب المتمٌز

 والفعال على ارض الواقع من خالل نتائج وتمٌز متدربٌه.

المركز ٌعتمد فً اداء أهدافه وتحقٌق رسالته على التدرٌب من خالل تقدٌم معلومة حدٌثة وعمٌقة، واقعٌة وقابلة للتطبٌق إن 

مٌزٌن فً مجالهم تتحقق اهدافه من خالل تقدٌم تلك المعارف والخبرات من خالل مدربٌن متفً الواقع المهنً. كذلك، 

 المعرفً والعملً، مما ٌساهم فً نقل الخبرات والمعارف بشكل واقعً ومٌسر. 

شارك مركز االحتراف المحاسبً هذه النجاحات جهات عدة، وثقت بقدرات المركز وشاركتنا فً تأهٌل وتدرٌب لقد 

موظفٌهم ، مما ساهم فً تعزٌز رٌادتهم فً السوق المحلٌة وزٌادة كفاءة وفاعلٌة تلك الشركات والجهات المهنٌة. ولالطالع 

 .www.ehtiraf.com.saتنا على الرابط:  انجازات المركز وشركائنا فً النجاح ٌمكنكم زٌارعلى 

نسوبٌكم فً كل مما من شأنه تحقٌق الفاعلٌة ختاما، ٌسرنا أن نشارككم نجاحاتكم من خالل المساهمة فً تطوٌر وتأهٌل م

أو  1941672422والكفاءة فً اداء المهام المالٌة واالدارٌة للمحاسبٌن. للتواصل ٌمكنكم االتصال على جوال المركز: 

. وللتسجٌل فً أي من الدورات ٌمكنكم زٌارة ehtirafcenter@gmail.comل رسالة برٌدٌة على اٌمٌل المركز: ارسا

 www.ehtiraf.com.saموقعنا على الرابط: 

 ،وتقبلوا فائق التحٌة والتقدٌر،،،،

 

 مدٌر المركز

 د. ولٌد بن محمد الشبانً                

 



 

 

 

 
 

 م2102جدول دورات مركز االحتراف المحاسبً خالل عام 

 للمحاسبين القانونين:أوال: دورات الزمالة السعودية           

 اسم الدورة رقم الدورة

 وقت الدورة   تارٌخ

 الى من اٌام الدورة مدة الدورة نهاٌة الدورة بداٌة الدورة
مكان انعقاد 

 الدورة

ACCT1 ( الختبار الزمالة السعودٌة لمادة المحاسبة0الدورة التحضٌرٌة ) الرٌاض 10:00 05:30 السبت، االحد، االثنٌن اسبوع 00 21/05/2012 28/01/2012 

ACCT2 ( الختبار الزمالة السعودٌة لمادة المحاسبة2الدورة التحضٌرٌة ) الرٌاض 10:00 05:30 االربعاء، الخمٌس اسبوع 00 22/05/2012 01/02/2012 

ACCT3 ( الختبار الزمالة السعودٌة لمادة 4الدورة التحضٌرٌة )اسبوع 2 24/05/2012 24/03/2012 المحاسبة 

االسبوع االول: السبت، 
االحد، االثنٌن، الثالثاء، 

 االربعاء
ثم باقً االسابٌع: 
 االربعاء، الخمٌس

 جدة 09:30 05:00

ACCT4 ( الختبار الزمالة السعودٌة لمادة المحاسبة4الدورة التحضٌرٌة ) الرٌاض 10:00 05:30 السبت، االحد، االثنٌن اسبوع 00 31/12/2012 01/09/2012 

ACCT5 ( الختبار الزمالة السعودٌة لمادة المحاسبة9الدورة التحضٌرٌة ) الرٌاض 10:00 05:30 االربعاء، الخمٌس اسبوع 00 03/01/2013 05/09/2012 

ADT1 ( الختبار الزمالة السعودٌة لمادة المراجعة0الدورة التحضٌرٌة ) اسابٌع 4 10/03/2012 11/02/2012 
السبت، االحد، االثنٌن، 

 الثالثاء 
 الرٌاض 09:30 05:00

ADT2 ( الختبار الزمالة السعودٌة لمادة المراجعة2الدورة التحضٌرٌة ) اسابٌع 4 13/10/2012 15/09/2012 
السبت، االحد، االثنٌن، 

 الثالثاء 
 الرٌاض 09:30 05:00

ZKT1 
( الختبار الزمالة السعودٌة لمادة الزكاة 0الدورة التحضٌرٌة )

 والضرٌبة
 اسبوعان 21/04/2012 07/04/2012

السبت، االحد، االثنٌن، 
 الثالثاء، االربعاء 

 الرٌاض 09:30 05:00

ZKT2 
( الختبار الزمالة السعودٌة لمادة الزكاة 2الدورة التحضٌرٌة )

 والضرٌبة
 اسبوعان 17/11/2012 03/11/2012

السبت، االحد، االثنٌن، 
 الثالثاء، االربعاء 

 الرٌاض 09:30 05:00

          

 
 مالحظات:

        

 
 جمٌع الدورات تشتمل على حقائب المادة العلمٌة وحل للواجبات والمسائل العملٌة واسئلة من خالل الحاسب االلً

    

 

 لكل دورة.مقعد فقط  21العدد محدود بـ 
        

 

 الدورات تشتمل على اختبارات تجرٌبٌة قصٌرة ومطولة لتجهٌز المتدرب الختبار الزمالة.
      



 

 

 ثانيا: دورات الزماالت الدولية:

    

 وقت الدورة   تارٌخ

 الى من اٌام الدورة مدة الدورة نهاٌة الدورة بداٌة الدورة
مكان انعقاد 

 الدورة

CMA1 
( زمالة المحاسب االداري CMAالدورة التحضٌرٌة الختبار )
 الجزء الثانً -المعتمد 

08/01/2012 12/04/2012 
24 

 محاضرة
االحد مساء والخمٌس 

 صباحا

06:30 09:30 
 الرٌاض

09:00 12:00 

CMA2 
( زمالة المحاسب االداري CMAالدورة التحضٌرٌة الختبار )
 االولالجزء  -المعتمد 

15/04/2012 05/07/2012 
24 

 محاضرة
االحد مساء والخمٌس 

 صباحا

06:30 09:30 
 الرٌاض

09:00 12:00 

CMA3 
( زمالة المحاسب االداري CMAالدورة التحضٌرٌة الختبار )
 الجزء الثانً -المعتمد 

19/08/2012 08/11/2012 
24 

 محاضرة
االحد مساء والخمٌس 

 صباحا

06:30 09:30 
 الرٌاض

09:00 12:00 

CIA1 
( زمالة المراجعٌن الداخلٌٌن CIAالدورة التحضٌرٌة الختبار )
 الجزء االول -االمرٌكٌة

09/01/2012 12/04/2012 
24 

 محاضرة
االثنٌن مساء والخمٌس 

 صباحا

06:30 09:30 
 الرٌاض

12:30 03:30 

CIA2 
( زمالة المراجعٌن الداخلٌٌن CIAالختبار )الدورة التحضٌرٌة 

 الجزء الثانً -االمرٌكٌة 
16/04/2012 05/07/2012 

24 
 محاضرة

االثنٌن مساء والخمٌس 
 صباحا

06:30 09:30 
 الرٌاض

12:30 03:30 

CIA3 
( زمالة المراجعٌن الداخلٌٌن CIAالدورة التحضٌرٌة الختبار )
 الثالثالجزء  -االمرٌكٌة 

20/08/2012 08/11/2012 
24 

 محاضرة
االثنٌن مساء والخمٌس 

 صباحا

06:30 09:30 
 الرٌاض

12:30 03:30 

CIA4 
( زمالة المراجعٌن الداخلٌٌن CIAالدورة التحضٌرٌة الختبار )
 الجزء الرابع -االمرٌكٌة

12/11/2012 31/12/2012 
07 

 محاضرة
االثنٌن مساء والخمٌس 

 صباحا

06:30 09:30 
 الرٌاض

12:30 03:30 

 
 مالحظات:

        

 
 جمٌع الدورات تشتمل على حقائب المادة العلمٌة وحل للواجبات والمسائل العملٌة واسئلة من خالل الحاسب االلً

    

 
 مقاعد لدورات الزماالت الدولٌة. 01العدد محدود بـ 

        

 

 للمجموعات أو للتعمٌد الكثر من دورة.%  01خصم 
 ثالثا: الدورات المتخصصة:        

 اسم الدورة رقم الدورة

 وقت الدورة   تارٌخ

 الى من اٌام الدورة مدة الدورة نهاٌة الدورة بداٌة الدورة
مكان انعقاد 

 الدورة

SPC1 اربعة اٌام 06/06/2012 02/06/2012 دورة متقدمة للمحاسبٌن فً مهارات االكسٌل 
السبت، االحد، االثنٌن، 

 الثالثاء
 الرٌاض 10:00 05:30

SPC2 اربعة اٌام 20/06/2012 16/06/2012 متطلبات العرض واالفصاح العام فً المعاٌٌر الدولٌة 
السبت، االحد، االثنٌن، 

 الثالثاء
 الرٌاض 10:00 05:30

SPC3  اربعة اٌام 29/01/2013 26/01/2013 واالفصاح العام فً المعاٌٌر الدولٌةمتطلبات العرض 
السبت، االحد، االثنٌن، 

 الثالثاء
 جدة 09:30 05:00

 


