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إدارة أعمــال

كلية كامبردج الدولية  -بريطانيا
برامج الدراسات المتقدمة
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ماجستير ادارة االعمال MBA

 .1تستطيع اآلن التسجيل للدراسة في برنامج الماجستير بنظام التعليم المفتوح .يمكنكم االستمرار في
الدراسة والتعلم برسوم منافسة و من خالل نظام أقساط مرنة.
 .2تتضمن الرسوم جميع المواد التعليمية والكتب اإلرشادية و عقد االختبارات بمراكزنا حول العالم.

 .3كما يمكن الدراسة ألول مرة إما باللغة اإلنجليزية أو العربية مع امكانية التسجيل في أي وقت من العام.
مدة الدراسة 3 :فصول دراسية – بحد أقصى  36شهر

اسم الكتاب المقابل باللغة العربية

اإلدارة والتطبيق -متقدم
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اقتصاديات اإلدارة
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الموارد البشرية
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الشهادات :يتم منح الشهادة بعد النجاح بالمواد وتسليم المشروع – الشهادات مصادق عليها من الجهات الرسمية
البريطانية.
االختبارات :تعقد االختبارات بالقاهرة أو إحدى مراكز االختبارات المعتمدة أينما كنت خارج مصر

الرسوم( :تشمل رسوم التسجيل والمراسالت  -الترجمة -المناهج التعليمية  -الدعم األكاديمي  -الشؤون اإلدارية -
ً
نقدا.
استضافة االختبارات – الترجمة  -والتخرج) تمتع بخصم خاص عند السداد
شروط االلتحاق:

توفير عدد  2صور شخصية ملونة  -صورة الهويـة أو جواز السفر
تقديم سيرة ذاتية مرفق بها صور الشهادات أو الدورات أو الدبلومات التي حصلت عليها.
سداد الرسوم المتفق عليها

»«MBA

INTERNATIONAL
MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION

CAMBRIDGE INTERNATIONAL
COLLEGE-BRITAIN
 The leading Accredited International College!from Britain across the World

For the first time, you can study in either Arabic or English.
You have the flexibility to register at any time in the year.
Duration: 3 study Semesters -maximum duration 36 months).
Study Materials: Twelve subjects and one Project. Tutorial support is provided upon request
with extra fees.
Mode of Study: Self-Study.
Certificates: Certificates are awarded after successfully passing the Exams, Certificates
are accredited by The British authorities.
Examinations: All exams Can be arranged in Egypt or any country
Admission Requirements :
Two recent passport sized photographs.
Copy of ID or passport.
Paying the fees.
A recent copy of C V
Copy of certificates and qualifications.

Management and Administration & Practice - advanced
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&Business Administration
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Modern Management

الفصل الدراسي الثاني

إدارة التسويق  -والبيع
عمل مشروع فى هذا الفصل الدراسى
التفكير والتخطيط اإلستراتيجي

االقتصاد التطبيقي في إدارة األعمال

Human Resource Management
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Corporate Strategy & Planning
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Business Finance & Investment
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Managerial Economics

اإلدارة المالية و االستثمار
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Business Finance & Accounting

Project

الفصل الدراسي الثالث
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Sales & Marketing

المواد الدارسية 12 :مادة مقسمة على الفصول الدراسية الثالثة باإلضافة إلى مشروع التخرج.
طبيعة الدراسة :دراسة ذاتية (انتساب) تحت اشراف من قبل الوكيل سبارك

اسم المادة باالنجليزية

Business Economics & Commerce

اإلدارة الحديثة
المحاسبة والمالية

2

الفصل الدراسي األول
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مواد التخصص
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السلوك التنظيمي

1
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ادارة الموارد البشرية
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النظم المالية والمصرفية

2

2

1

1

ادارة الضيافة الفندقية

1

االدارة والقيادة

2
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International Marketing
Marketing Strategy

مــادة تخصص ماليــة

Management of Human Resources
Management & Leadership

Money Banking & Financial System
Financial Strategy & Policy

Leadership and Team Management

Management Effectiveness & Leadership

 2مـادة تخصص إدارة المشروعات

Project Management

إدارة الحدث
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مـادة تخصص تسويــق

 2مــادة تخصص اإلدارة القيادية

االدارة والقيادة بفاعلية

التسويق االستراتيجي
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السياسات واالستراتيجيات المالية

إدارة المشروعات

Organizational understanding & Development

 2مـادة تخصص مـوارد بشريـة

القيادة واالدارة
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التسويق االستراتيجي

القيادة وإدارة فرق العمل
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Organizational Design & Behavior

اإلدارة التنظيمية
التسويق الدولي
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 2مـادة تخصص إدارة تنظيمية  -عام

Event Management

 2مـادة تخصص اإلدارة االستراتيجية

اإلستراتيجية والسياسة المالية

Financial Strategy & Policy
 2مادة تخصص الضيافة واالدارة الفندقية

الضيافة الفندقية والسلوك التنظيمى

ادارة المخازن والمشتريات

Hospitality Management

Hospitality & Organizational Behaviour
2

استراتيجيات التسويق

Marketing Strategy

مادة تخصص ادارة اعمال

Management and Leadership
Marketing Strategy

 2مادة تخصص سلسلة االمداد والتوريد( االدارة اللوجستيكية )

ادارة النقل واالمداد والتوريد

Stores & Purchasing in Materials Management

Logistics , Supply Chain & Transport Management
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