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AAT
(Cymdeithas Technegwyr 
Cyfrifeg)
AAT yw cor� pro�esiynol blaenllaw y DU sy’n 
cynnig cymwysterau cyfrifeg a chyllid. 
Mae cyflogwyr yn cydnabod ac yn rhoi gwerth
ar ei gymwysterau galwedigaethol a thechnegol,
sy’n paratoi myfyrwyr ar gyfer y gweithle ac ar 
gyfer gweithio’n benodol mewn swyddi cyfrifeg a 
chyllid.

Mae cymwysterau cyfrifeg a chyllid ymarferol AAT 
yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar 
gyflogwyr.

• Mae’r cyrsiau hyblyg yn ei gwneud hi’n hawdd i chi 
   drefnu dysgu o gwmpas eich bywyd
• Maent yn cael eu parchu ar lefel fyd-eang a’u 
   cydnabod ar lefel ryngwladol 
• Deunyddiau dysgu, adnoddau a chymorth sydd 
   wedi ennill gwobrau
• Mae cyflogwyr yn ymddiried mewn cymwysterau 
   AAT
• 140,000 o aelodau mewn dros 90 gwlad
• Mae Cambria yn cynnig ystod eang o gyrsiau trwy 
   gydol y flwyddyn ar sawl lefel

Mae’r Cyrsiau’n Cynnwys:
• Tystysgrif Sylfaen Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg
• Diploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg
• Diploma Pro�esiynol Lefel 4 AAT mewn Cyfrifeg
• Diploma Lefel 4 AAT mewn Cyfrifeg

CIM
(Sefydliad Siartredig Marchnata)
Mae cymwysterau CIM yn cael eu cydnabod gan 
fusnesau ledled y byd ac yn eich galluogi i wybod 
am y tueddiadau diweddaraf ac i aros ar frig eich 
maes. 

Mae ein hystod o gymwysterau pro�esiynol wedi’u 
llunio i fod o gymorth i chi, i ddatblygu eich 
gwybodaeth a chyflawni eich potensial. Mae gan 
Cambria enw da am gyflwyno rhagoriaeth 
academaidd ar ei gyrsiau CIM. Mae’r Dystysgrif CIM 
mewn Marchnata Pro�esiynol a’r Diploma mewn 
Marchnata Pro�esiynol wedi’u cynllunio i’ch helpu i 
ddatblygu fel gweithiwr marchnata pro�esiynol neu 
i wella eich gyrfa. Mae Cambria yn cynnig cyrsiau 
CIM trwy gydol y flwyddyn ar sawl lefel. 

Mae’r Cyrsiau’n Cynnwys:
• Tystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata (Lefel 3)
• Tystysgrif CIM mewn Marchnata Pro�esiynol 
   (Lefel 4)
• Diploma CIM mewn Marchnata Pro�esiynol 
   (Lefel 6)
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PRINCE2®

Mae PRINCE2® yn ddull strwythuredig o reoli prosiectau y gellir ei addasu i
brosiect o unrhyw faint. Cafodd ei lunio gan Lywodraeth y DU ac mae’n seiliedig 
ar arfer orau, ac mae’n feincnod ar gyfer rheolwyr prosiectau a dderbynnir yn rhyngwladol. I unigolion sy’n 
chwilio am waith, mae ardystiad gan arweinydd y farchnad yn ychwanegiad cadarn at eu port�olio 
pro�esiynol, fel mae rheolwyr prosiectau yn gwybod.

Rydym yn cynnal Cwrs Sylfaen PRINCE2® fel cwrs ar ei ben ei hun ac ar y cyd â’r Ymarferydd PRINCE2®. 

Mae’r cwrs Sylfaen yn 3 diwrnod o hyd, gan arwain at arholiad amlddewis un awr o hyd. Mae’r cwrs 
Ymarferydd yn dilyn y cwrs Sylfaen ac yn ddau ddiwrnod o hyd, ac yn cloi ag arholiad llyfr agored sy’n 
ddwy awr a hanner o hyd.

ILM
(Sefydliad Arwain a Rheoli) 
ILM yw’r darparwyr cymwysterau arwain a rheoli 
gorau yn y DU. Mae’n arbenigo mewn arwain, 
rheoli, annog a mentora, yn ogystal â chynnig 
ystod eang o gymwysterau a sgiliau sy’n benodol
i’r sector.

Mae ein cymwysterau ILM wedi’u llunio i ddatblygu’r 
wybodaeth graidd a’r sgiliau ymarferol y bydd eu 
hangen arnoch i reoli, annog ac ysbrydoli eraill, i 
ryddhau potensial sta, cynyddu ymgysylltiad a 
galluogi newid.

Datblygu, cyflawni a dylunio rhaglenni cororaethol 
i symud busnes yn ei flaen. Mae Cambria yn cynnig 
cyrsiau ILM trwy gydol y flwyddyn ar sawl lefel 
gwahanol. 

Mae’r Cyrsiau’n Cynnwys:
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 2 ILM mewn 
   Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arwain a 
   Rheoli
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 4 ILM mewn Arwain a 
   Rheoli
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arwain a 
   Rheoli
• Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Mentora 
   Eeithiol
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Annog 
   Eeithiol
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Mentora 
   Eeithiol
• Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Mentora Eeithiol
• Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Annog a Mentora 
   Eeithiol

CIPD
(Sefydliad Siartredig Datblygu 
Personél)
Mae ein cyrsiau CIPD yn cael eu haddysgu gan 
diwtoriaid cymwys sydd â phrofiad eang o weithio 
yn y diwydiant.

Datblygwch eich gyrfa a gwireddu newid yn eich 
sefydliad:

• Hybwch eich potensial i ennill cyflog a’ch 
   rhagolygon gyrfa
• Dewiswch arddull dysgu sy’n addas i’ch ordd o 
   fyw
• Rhowch eich dysgu ar waith yn y gwaith ar 
   unwaith
• Cyfrannwch at lwyddiant cynaliadwy eich 
   sefydliad

Mae’r Cyrsiau’n Cynnwys:
• Tystysgrif Lefel 3 mewn Arfer Adnoddau Dynol
• Dyfarniad Canolradd Lefel 5 CIPD mewn Rheoli 
   Adnoddau Dynol
• Tystysgrif Lefel 5 CIPD mewn Rheoli Adnoddau 
   Dynol
• Diploma Canolradd Lefel 5 CIPD mewn Rheoli 
   Adnoddau Dynol

Bydd y Dystysgrif Ganolradd a’r Diploma Canolradd 
yn eich cymhwyso i fod yn aelod cysylltiedig o CIPD.



I ddarganfod mwy, �oniwch ni ar 0300 30 30 006 
neu ewch i'n gwefan www.cambria.ac.uk

NEBOSH & IOSH
(Y Bwrdd Arholi Cenedlaethol ar gyfer Iechyd a Diogelwch
 Galwedigaethol) (Sefydliad Iechyd a Diogelwch 
Galwedigaethol)
Mae Cambria yn cynnig cyrsiau wedi’u hachredu gan NEBOSH. Mae’r cyrsiau hyn ar gyfer 
y rhai hynny sydd eisiau datblygu gyrfa mewn iechyd a diogelwch; diogelwch tân; 
diogelwch adeiladu; iechyd a lles a Rheoli’r Amgylchedd.

Mae gan gymhwyster Diploma NEBOSH statws sy’n gyfwerth â gradd anrhydedd. 
Bydd rhan fwyaf o brifysgolion yn derbyn myfyriwr graddedig Diploma NEBOSH ar gyfer gradd Meistr 
mewn Iechyd a Diogelwch. Mae’n cynnwys pedair uned. Mae Uned A yn canolbwyntio ar reoli iechyd a 
diogelwch; Uned B yn canolbwyntio ar beryglon iechyd galwedigaethol; Uned C yn canolbwyntio ar 
beryglon o er gwaith a’r gweithle; ac Uned D yn aseiniad yn y gwaith sy’n canolbwyntio ar reoli ac arwain 
iechyd a diogelwch. 

I fod yn rheolwr iechyd a diogelwch, byddai’r rhan fwyaf o gyflogwyr yn gofyn fod gan ddarpar
weithwyr Ddiploma NEBOSH, yn ogystal â bod yn Aelod Siartredig o IOSH.

Mae’r Cyrsiau’n Cynnwys:
• Tystysgrif mewn Rheoli’r Amgylchedd (Tystysgrif Ryngwladol Lefel 3)
• Tystysgrif Gy redinol Genedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (Lefel 3)
• Tystysgrif Genedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Adeiladu (Lefel 3)
• Tystysgrif Genedlaethol mewn Diogelwch Tân a Rheoli Risg (Lefel 3)
• Tystysgrif Genedlaethol mewn Rheoli Iechyd a Lles yn y Gwaith (Lefel 3)
• Diploma Cenedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (Lefel 6)
• Gweithio’n Ddiogel
• Rheoli’n Ddiogel
• Rheoli Iechyd a Lles yn y Gweithle 

Datblygwch y wybodaeth a’r 
sgiliau y mae cyflogwr yn 
chwilio amdanynt 


