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 البرنامج المحاسبي للجامعة األميركية في بيروت

 ينال اعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين

  
 لبرنامج بالكامل اعتمادها مؤّخرا   (ACCA) البريطانية المعتمدين القانونيين المحاسبين جمعية منحت

 ويُذكر. لبنان في والمالية المحاسبة مهنة لتعزيز وذلك  (AUB)بيروت في األميركية الجامعة في المحاسبة

 المؤهالت في  متخصص فريق بواسطة تنفيذه يتم لتقييم الجامعات تخضع االعتماد هذا على للحصول أنه

  .الجمعية في اإلحترافية

 

 تخصص   - األعمال ادارة في البكالوريوس لبرنامج ACCA جمعية من الكامل االعتماد منح تمّ  وقد

 تسليم وتمّ  .ACCA جمعية إلى لالنضمام أقصر مسار سلوك على البرنامج طالب سيساعد مما محاسبة،

 المشارك والعميد هارفي، ستيف الدكتور األعمال الدارة العليان سليمان كلية عميد إلى االعتماد شهادة

 إبراهيم الدكتور اإلداري واالقتصاد والمحاسبة االقتصاد مسار ومنّظم. الفاكهاني سعيد الدكتور للبرامج

 .الحوت باسمة المحاسبة في والمحاضرة جمالي،

 

 مساوية معلومات يملك أنه تماما   تتأكد حين فقط اليها، االنضمام لطالب يتيح خاصا   استثناء   الجمعية وتمنح

 . ACCA شهادة امتحان أكمل لطالب

 

 تأكيد بمثابة  (ACCA) المعتمدين القانونيين المحاسبين جمعية اعتماد يعتبر" :جمالي ابراهيم الدكتور وقال

 المهارات على يحصلون المحاسبة طالب أن ويوضح. لدينا المحاسبة لدورات العملية األهمية على آخر

  ."بعده وما بالحسابات التدقيق مجال في المهنية حياتهم لبدء الالزمة األساسية

 

 العالمي األثر يعكس ACCA المعتمدين القانونيين المحاسبين جمعية اعتماد إن: "الحوت المحاِضرة وقالت

  ."بنا الخاص المحاسبة بكالوريوس لبرنامج

 



 األميركية الجامعة مع نعمل أن يسعدنا‘: األوسط للشرق  ACCA جمعية رئيسة غوباالني، فازيال وعلقت

 نضمن أن يمكننا التحالفات، هذه مثل خالل ومن. لبنان في والمالية المحاسبة مهنة تعزيز لزيادة بيروت في

 المالية الشؤون في المتخصصين من القادم الجيل ودعم رعاية في حاسما   دورا   نلعب أن جماعي بشكل

 في المسجلون الطالب يحصل أن البرنامج هذا اعتماد وسيضمن. البالد في االقتصادية التنمية دعم لمواصلة

 بقيادة ملتزمون نحن. السابقة مؤهالتهم من المكتسبة والمهارات المعرفة يطابق مستوى على ACCA جمعية

 التأثير تحفيز مع االزدهار في الماليون المحترفون فيه يستمر اقتصاد بناء في ولبنان، المنطقة في المهنة

 ".واالقتصادي المالي
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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Office: (+961) 1-374-374 ext: 2676  
Email: sk158@aub.edu.lb  

 
 
 
 

 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توفّر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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