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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.

THE BANKERS PROGRAMME
The Bankers Programme is a National Development programme designed to serve the government's national
agenda. The programme is a strategic collaboration to ensure a sustainable pipeline of Emiratis are on-boarded
into critical jobs within the banking ecosystem.

ABOUT THE PROGRAMME
Throughout the programme UAE Nationals will enhance their technical and behavioural knowledge in banking and
finance, as well as specialise in one of the following fields: corporate banking, investment banking and markets, risk
and credit or compliance. The programme will be complemented with on the job training.
A 6-month blended learning banking and finance programme. Successful participants will receive a International
Banking & Finance Certificate - Foundation (IBCF) and a International Banking & Finance Certificate Intermediate (IBCI).
To enhance the employability of UAE Nationals in the public and private sector by providing the necessary
qualifications and job experience.

THE PROGRAMME JOURNEY
This programme will provide UAE Nationals valuable insights into the field of banking and finance and
equip them with the necessary skillset to succeed in their career life which is our main target. The Bankers
Programme will be carried out in five stages described below:
Recruitment Stage

Foundation Stage

Internship Stage

Specialisation Stage

Qualification Completion

• Assessment and
recruitment process

• International Banking
& Finance
• Certificate - Foundation
(IBCF) Employability
skills development

• On the job training
with employer

• International Banking
& Finance
• Certificate - Intermediate
(IBCI Employability skills
enhancement

• Completion of the
programme and full-time
employment with
employer

HOW TO BOOK ANY OF
OUR PROGRAMMES

+9712 3338500
ACADEMY@ADGM.COM
ADGMACADEMY.COM
@ADGMACADEMY
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مدرسة

التنمية الوطنية

أكاديمية سوق ابوظبي العالمي
بدأت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي العمل في أوائل عام .2018
تأسست أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الكائنة في سوق أبوظبي
العالمي ،المركز المالي العالمي في أبوظبي الحائز على عدة جوائز ،من
قبل سوق أبوظبي العالمي لتصبح واحدة من األكاديميات الرائدة في
المنطقة التي تركز على التعليم في المجال المالي.

تقدم أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بالمشاركة مع مؤسسات
تعليمية معترف بها عالميا برامج حول مواضيع ومؤهالت متنوعة
منها األعمال المصرفية والتمويل والقيادة وريادة األعمال
والمهارات الفنية والمهنية.

برنامج المصرفيون
برنامج المصرفيون هو برنامج تنموي وطني مصمم لخدمة األجندة الوطنية للحكومة .وهو برنامج تعاون استراتيجي لضمان استدامة التحاق
المواطنين بالوظائف الحساسة في النظام المصرفي.

نبذة عن البرنامج
يتمكن المواطنون خالل البرنامج من تعزيز معرفتهم الفنية والسلوكية في األعمال المصرفية والتمويل وكذلك يمكنهم
التخصص في أحد المجاالت التالية :األعمال المصرفية للشركات أو األعمال المصرفية االستثمارية واألسواق أو المخاطر
واالئتمان أو االلتزام ،ويتضمن البرنامج تدريبا عمليا مكمال للجزء األكاديمي منه.
هو برنامج أعمال مصرفية وتمويل مختلط مدته  6أشهر .يحصل المنتسبون الذين يتمّون البرنامج بنجاح على شهادة عالمية في
األعمال المصرفية والتمويل – وهي شهادة أساسية ( )IBCFوشهادة عالمية متوسطة ( )IBCIفي األعمال المصرفية والتمويل.
يهدف البرنامج لتعزيز تأهيل المواطنين االماراتيين للعمل في القطاعين العام والخاص بتوفير المؤهالت والخبرة العملية
الالزمة.

رحلة البرنامج
يوفر البرنامج للمواطنين االماراتيين رؤى قيمة في مجال األعمال المصرفية والتمويل وتجهيزهم بالمهارات الالزمة للنجاح في حياتهم
المهنية وهو هدفنا الرئيسي .يعقد برنامج المصرفيون على خمسة مراحل هي:
مرحلة القبول

•اجراءات التقييم والقبول

المرحلة التأسيسية

•األعمال المصرفية الدولية
والتمويل
•شهادة – أساسية ()IBCF
تطوير المهارات التوظيفية

مرحلة القبول

•تدريب عملي لدى صاحب
العمل

مرحلة القبول

•األعمال المصرفية
العالمية والتمويل
•شهادة – متوسطة ()IBCI
تعزيز المهارات التوظيفية

مرحلة القبول

•إتمام البرنامج والعمل
بشكل متفرغ لدى صاحب
العمل

كيف تحجز أيا من برامجنا
+9712 3338500
ACADEMY@ADGM.COM
ADGMACADEMY.COM
@ADGMACADEMY
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