


قام البنك العربي المتحد بتصميم برنامج 
“طموح” وهو برنامج فريد لتطوير 

الخريجين الجدد لتوفير فرص عمل ونمو 
في القطاع المصرفي.

برنامج “طموح” هو برنامج تدريب 
وتأهيل عملي لمدة عام واحد ، مما 

يسمح للخريجين المتدربين بالتعلم من 
ذوي الخبرة في الصناعة المالية في 

مختلف مجاالت ا�عمال في البنك ، مثل 
الخدمات المصرفية ل�فراد أو الخدمات 

المصرفية الخاصة أو الخدمات المصرفية 
للشركات. بعد انتهاء التدريب ، سيتم 

استيعابك في وظائفك المصرفية.

برنامج طموح للخريجين

الغاية

United Arab Bank (UAB) was 
incorporated in 1975 as a private joint 
stock company in the Emirate of Sharjah, 
United Arab Emirates. UAB is 
acknowledged as an established, leading 
financial solutions provider with a 
comprehensive suite of Consumer 
Banking and Wholesale Banking services 
supported by Trade Finance, Treasury 
services, in addition to Islamic Banking 
solutions across the UAE.

Our ultimate goal is to identify, assess, 
develop and provide opportunities to 
those UAE Nationals that exhibit 
outstanding talent through our 
Emiratization programs.
It is vitally important to the success of 
United Arab Bank to have access to a 
pipeline of future leaders from the 
region, which can be developed through 
our extensive training and development 
programs.

About Us تعّرف علينا

عام  المتحد في  العربي  البنك  تأسس 
إمارة  1975 كشركة مساهمة خاصة في 
وهو  المتحدة.  العربية  ا©مارات  الشارقة، 
المالية مع  الحلول  رائد في تقديم  بنك 

الخدمات  مجموعة شاملة  من 
ول�فراد،  للشركات،  المصرفية 

الخزينة،  وخدمات  التجاري،  والتمويل 
المصرفية  الخدمات  إلى  با©ضافة 

أنحاء دولة ا©مارات  ا©سالمية في جميع 
المتحدة. العربية 

وتقييم  تحديد  هو  النهائي  هدفنا 
للمواطنين  الفرص  وتوفير  وتطوير 

المواهب  يبدون  الذين  ا©ماراتيين 
التوطين  برامج  المتميزة من خالل 

لدينا.
التواصل مع قادة  إن تمهيد طرق 

لنجاح  ا�همية  بالغ  أمرا  المستقبل 
التطوير  برامج  عبر  ذلك  ويتجلى  البنك، 

والتدريب.

United Arab Bank has designed a 
unique graduate development 
program (Tomouh) that provides fresh 
graduates with career opportunities 
and growth across the banking sector. 

Tomouh Graduate Program

UAB’s Tomouh Graduate Program  is 
a 1-year on-the-job training and 
coaching program, allowing 
graduate trainees to learn from 
leaders in the financial industry 
within various business areas in the 
bank, such as Consumer Banking, 
Private Banking or Wholesale 
Banking. Post the training 
completion you will be absorbed 
into your banking functions.

The Role



فهم العمليات وا�هداف اليومية لكل •
قسم (مثل ، المخاطر والتسويق 

والمبيعات)
المعالجة اليومية / تسليم المهام •

للفريق المكّلف بهدف تلبية معايير 
الخدمة وزيادة إنتاجية الفريق.

تحليل ا�نظمة الحالية وتقديم أفكار •
جديدة للتحسينها.

البحث عن طرق جديدة لزيادة الربحية •
وتقليل المخاطر.

تجميع التقارير إعداد العروض التقديمية •
للموظفين.

تنفيذ جميع المهام وفًقا للسياسة •
وتعليمات البنك.

تقديم التقارير في وقتها إلى ا�طراف •
المعنية بشأن جميع المخاطر التشغيلية 
واالحتيال ومكافحة غسل ا�موال وغيرها.

إظهار قيم البنك العربي المتحد من •
النزاهة وخدمة العمالءوالكفاءة واالتساق 

واللباقة.

• Understand each department’s (e.g., Risk, 
Marketing, Sales) daily processes and goals 

• Day to day processing / delivery of tasks 
for the assigned team with the primary 
purpose of meeting agreed service 
standards and maximizing productivity of 
the team

• Analyzing existing systems and o�ering 
new ideas for improvement.

• Research ways to increase profitability and 
lower risk.

• Compiling reports and making 
presentations to other sta� members.

• Carry out all the functions in accordance 
with the policy and procedure set by the 
bank.

• Timely reporting to concerned parties on 
all operational risk, fraud, AML, and related 
issues.

• Display UAB Values of Integrity, Customer 
Focus, Competence, Consistency and 
Courteousness.

Your Responsibilities

To be successful in this role, you will 
need 
• Bachelors’ Degree 
• UAE Passport with a family book
• E�ective communication and 

presentation skills
• Ability to work in a team and 

independently 
• Fluent in both English and Arabic 
• Proficient in Microso� O�ce 
• Willingness to learn and grow within 

the financial industry

Job Qualifications

مسؤوليتكم

لتكون ناجًحا في هذا الدور ، ستحتاج
درجة بكالوريوس•
جواز سفر إماراتي مع دفتر العائلة•
مهارات تواصل مميزة •
القدرة على العمل ضمن فريق وبشكل •

مستقل
إجادة اللغتين ا©نجليزية والعربية•
يبرع في مايكروسوفت أوفيس•
الرغبة في التعلم والنمو في القطاع •

المالي

المؤهالت المطلوبة للعمل

For more details about the program, please visit our booth and consult 
with our representatives, experts to guide you through your journey to us!

لمزيد من التفاصيل حول البرنامج ، يرجى زيارة جناحنا والتكلم مع موظفينا لتقديم 
االرشارات المناسبة في مسيرتك إلينا!
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