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INTERNATIONAL DIPLOMA PROGRAMMES

N

o need to travel to Britain to obtain your Diploma …. As you can register now in Cambridge
International College self-study programmes through SPARK For Training and Development.
You can also enjoy our reasonable fees through flexible installments. The fees include all the
study materials.
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: Maximum 12 months.
Mode of Study: Self-Study where no classes no attendance but under Spark Supervision
support.
Certificates: Certificates are awarded after successfully passing the exams.
Examinations: Can be arranged in any country
Cambridge International College provides more than 28 diplomas in Different Majors :
Human Resources/
Personnel Management

Business Management &
Administration

Modern Management
& Administration

Accounting & Finance in
Business & Management

Effective Management
of people

Business Organization &
Management

Sales Management &
Marketing

Bookkeeping &
Accounts: Proficient
Business Bookkeeping

Logistics, Supply Chain &
Transport Management

Administrative/Personal
Assistant/Secretarial
Management

Stores Management
& Stock (Inventory)
control

International Business &
Trade

Employee Development

Advertising & Public
Relations

International Business &
Cost Accounting
Trade

Leadership & Team
Management

Advanced Study of Theory
& Practice of Management
& Administration

Event Management
: Strategy & Planning
and Operations &
Logistics

Tourism & Travel Agency
Management

Communication in Business Global Marketing
& Management
Management

Financial Management
&Investment

Project Management

Computers & IT in Business
& Management

Hotel Operations &
Management

Insurance Principles &
Practice

Asset Management

Mass Media &
Communication

Business Law

Credit Management

Admission Requirements:
Two recent passport sized photographsCopy of ID or passport
Paying the fees
A recent copy of C V

Business Economics &
Commerce

برامج الدبلومات

 بريطانيا- كلية كامبردج الدولية
برامج الدراسات المتقدمة

عند التسجيل فى أحد برامج الدبلوم الدولي من كلية كامبردج البريطانية يمكنك االختيار من العديد
من الدبلومات المتخصصة وذلك من خالل الدارسة من موقعكم و طبقا لتوقيتكم في فترة من ثالثة
.أشهر الى اثني عشر شهر

 نظام الدراسة الذاتية يمكنك من االستمرار في الدراسة.يمكنك اختيار مجاالت الدراسة حسب رغبتك
والتعلم برسوم مناسبة وتشمل الرسوم جميع المواد التعليمية والكتب االرشادية كما سيتم عقد
.االختبار داخل المقر اإلقليمي بالقاهرة أو أى دولة أخرى
 يمكنكم التسجيل في أي.مع العلم بأنه يمكن دراسة هذه البرامج إما باللغة االنجليزية أو العربية
.وقت من العام

 كما يتم تعيين مشرف لتقديم خدمات االشراف على جميع، تصميم المناهج لتناسب الدراسة الذاتية
. كما يمكنكم التسجيل في أكثر من برنامج في نفس الوقت. استفسارات المنتسبين

:شروط االلتحاق

 صورة الهويـة أو جواز السفر-  صور شخصية ملونة2 توفير عدد

.سداد الرسوم المتفق عليها
:برامج الدبلومات الدولية

إدارة األعمــال

التخطيط االستراتيجي

ادارة المــــوارد البشـريــة

القيــادة وإدارة فرق
العمـل

اإلنجليزية لألعمال

المالية والمحاسبـــة فى ادارة
االعمال

إدارة األعمال الحديثـة

إدارة المبيعـات
والتسويـــق

السياحة وإدارة مكاتب السفر

الدعاية والعالقات العامة

التأمـــــين

إدارة المخازن ومراقبة
المخزون

االقتصاد وتجارة األعمال

إدارة الفنـادق

الحسابات ودفاتر
األعمال

االتصاالت في األعمال
واإلدارة

تطوير الموظفيــن

ادارة الفاعليات

إدارة المشروعات

إدارة المشتريات
واإلمداد

االدارة الماليــــــــة

إدارة النقل وسلسلة اإلمداد
اللوجيستيكية

األعمال اإلدارية
والسكرتارية

االدارة التنظيميــــــة

اإلنجليزية العامـة

السلـوك التنظيمــي

إدارة المكاتـب

الحاسبات في األعمال
واإلدارة

