In Strategic Alliance with

Pre-Audit Qualification
Training Programme

Abu Dhabi
Global Market Academy
ADGM Academy opened for business in early 2018. Located
in Abu Dhabi’s award winning International Financial Centre,
it was established by Abu Dhabi Global Market with the vision
of becoming one of the leading academies in the region
focused on financial education.
In partnership with globally recognised educational
institutions, ADGM Academy offers programmes on a range
of topics and qualifications including banking, finance,
leadership, entrepreneurship, technical and professional skills.

NATIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME
In alignment with the UAE government’s National
Development policy, the academy is committed to helping
clients fulfill their objectives for human capital development.
Vision 2030 includes the principle that for the UAE to
progress, its talent must embrace a path of continuous
learning. Dedicated to this objective, the School of National
Development offers programmes designed to enhance
the skills of UAE nationals, serving both government and
commercial objectives alike.

School of National Development

AUDIT QUALIFICATION TRAINING
PROGRAMME
ADGM Academy along with Human Resources Authority
is committed to developing UAE National talent in Audit
through the design and delivery of Pre-Audit Qualification
Training (PAQT) Programme:
Provide exposure to UAE Nationals on leading Audit
working practices through on-the-job-experiences, with
focus on practical applicable examples and real life
scenarios.
Design and deliver extensive classroom and online training
on a range of Audit topics. Help UAE Nationals understand
the different Audit qualifications such as ACCA with a view
to ultimately helping them pursue these qualifications
formally on a full time basis.
Enhance the employability of UAE Nationals in the public
and private sector

The Program will be carried out through different
integrated learning methods

WELCOME NOTE
It gives us great pleasure to welcome
you to ADGM Academy, the centre of
excellence in Financial Education. We
strive to ensure that you have a rewarding
learning experience and support you in
becoming a qualified audit professional.
All training and course pride of our nation and we at ADGM
Academy are proud to support the growth of our human
capital.
My name is Jassim Yehya AlMarzooqi, and I will be your Mentor
from ADGM Academy. My role is to make sure your journey
through our PAQT program is rewarding and fulfilling. On
behalf of ADGM Academy we sincerely wish you an excellent
learning experience.
Jassim Yehya Mohamed AlMarzooqi Operations Senior
Manager - ADGM Academy

Phase1 - Induction
• Internal Rotation
• Formal Training

1

3
Phase 3 - Ownership &
Accountability
• Professional Qualifications
• Performance Reviews
• Coaching
• Projects & Assignments
• Common Certification
• External Rotations
• Internal Rotations
• Formal Learning
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Phase 2 - Knowing the Business
• Performance Reviews • Common Certification
• Internal Rotations
• External Rotations
• Formal Learning
• Coaching
• Projects & Assignments

HOW TO BOOK ANY OF
OUR PROGRAMMES
+971 2 3338506
ACTVET LTP NUMBER: 0823/2019

STUDENTSERVICES@ADGM.COM
@ADGMACADEMY ADGMACADEMY.COM

In Strategic Alliance with

برنامج التدريب و التأهيل
في مجال التدقيق
مدرسة التنمية الوطنية

أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
أفتتحت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي أبوابها في بداية عام ,2018
حيث تقع في منطقة مراكز أبوظبي العالمية الحائزة على جائزة المركز المالي
الدولي .تأسست األكاديمية من قبل سوق أبو ظبي العالمي مع رؤية واضحة
لتصبح واحدة من األكاديميات الرائدة في المنطقة التي تركز
على التعليم المالي.
بالشراكة مع المؤسسات التعليمية المعترف بها عالمي ًا  ،تقدم أكاديمية سوق
أبوظبي العالمي برامج من مختلف المواضيع والمؤهالت بما في ذلك األعمال
المصرفية ،المالية ،القيادة ،ريادة األعمال والمهارات الفن
والمهنية.

برنامج التدريب لتأهيل التدقيق
يلتزم سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية بتطويرالمواهب
برنامج تدريبي ) (PAQTالوطنية اإلماراتية في مجال التدقيق من خالل تصميم وتقديم
للتأهيل المسبق المعروف ب
إتاحة الفرص لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة لممارسة العمل في
قطاع التدقيق والذي يتضمن األمثلة العملية والسيناريوهات
الحقيقية وتطبيقها في المجال العملي.
تصميم وتقديم فصول دراسية شاملة باإلضافة إلى تدريب عبر اإلنترنت حول
مجموعة من مواضيع التدقيق لمساعدة مواطني
دولة اإلمارات على فهم  CPAوذلك بهدف مساعدتهم في النهاية على متابعة
المؤهالت المختلفة مثل هذه المؤهالت.بشكل عملي و رسمي على أساس
كامل.

برنامج التنمية الوطنية
بالتوافق مع سياسة التنمية الوطنية لحكومة اإلمارات العربية المتحدة ،تلتزم
األكاديمية بمساعدة العمالء على تحقيق أهدافهم في تنمية رأس المال
البشري.
تتضمن رؤية  2030مبدأ أن تقدم دولة اإلمارات العربية المتحدة موهبتها
بمسار التعلم المستمر  .وتكريسا لهذا الهدف ،تقدم كلية التنمية الوطنية برامج .
مصممة لتعزيز مهارات مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة لخدمة
األهداف الحكومية والتجارية على حد سواء .

كلمة ترحيبية
إنه ومن دواعي سرورنا أن نرحب بكم في أكاديمية
سوق أبوظبي العالمي المركز المتميز في التعليم
المالي حيث نسعى جاهدين لضمان حصولك على
تجربة تعليمية مهنية متميزة ودعمك في أن في
ً
ومؤهالبرنامج
.محترف ا
مجال التدقيق .تصبح
ً
التدريب لتأهيل التدقيق .

تعزيز الكفاءات الوطنية لدولة االمارات العربية المتحدة إلتاحة فرص
عمل لهم في القطاعين العام والخاص.

سيتم تنفيذ البرنامج من خالل طرق تعليمية
متكاملة ومختلفة
المرحلة األولى االستقراء
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• التدريب الرسمي
• التنقل الداخلي بين األقسام
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تم تصميم كل محتوى التدريب والدورات بما يتناسب مع المتطلبات
المحلية والدولية  ،ونحن نطمح للمواطنين اإلماراتيين بتمهيد الطريق
المستقبلية في مجال التدقيق للوظائف .
المواهب اإلماراتية هي فخر أمتنا ونحن في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
فخورون بدعم نمو رأسمالنا البشري
اسمي جاسم يحيى المرزوقي  ،وسأكون مرشدكم المهني في أكاديمية سوق
أبوظبي العالمي .دوري هو التأكد أن رحلتك من خالل برنامج التدقيق
أن يكون مجزيا ومرضيا .
نيابة عن األكاديمية نتمنى لكم تجربة تعليمية ممتازة.
جاسم يحيى المرزوقي مدير أول العمليات – أكاديمية سوق أبوظبي العالمي

المرحلة الثالثة – الملكية والمساءلة
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المرحلة الثالثة – الملكية والمساءلة
• استعراضات األداء
• التدريب
• المشاريع والتعيينات
• شهادة مشتركة
• التنقل الداخلي بين االقسام
• التعليم الرسمي

• المؤهالت المهنية
• استعرضات األداء
• المشاريع والمهمات
• التدريب
• التناوب الداخلي
• التنقل بين الشركات
• المختصة بالتدقيق
• شهادة مشتركة

HOW TO BOOK ANY OF
OUR PROGRAMMES
+971 2 3338506

ACTVET LTP NUMBER: 0823/2019
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