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PREFACE
Welcome to the 2014 edition of the Golden Futures Phnom Penh
University Guide! We have updated the information on courses,
adding a number of new and exciting subjects which have become
available to study at some of the universities in Phnom Penh. As
always, we hope the guide proves useful in helping you plan your
journey into higher education. Good luck with your future studies!
The Golden Futures Team

INTRODUCTION
Choosing a university degree is one of the most important decisions
you may ever make. There are many different things to think about
and it is easy to make a hasty decision. Also, it is difficult to find all
the information you need in one place. This guide is designed to help
you. It has a selection of popular degree courses together with
schools in Phnom Penh that offer these studies. We have also included
information on tuition fees and scholarships for the 2014-2015
academic year. Please remember to call the school to confirm the
course is being run, and that the current year‟s prices and scholarship
information are up to date. There are contact details for all
universities and a map to help you find them. Be aware that inclusion
in this guide does not guarantee these are the best universities, and
that other options should be considered.
Good luck in your search!

ACKNOWLEDGEMENTS
4 International Colleges and Universities (http://www.4icu.org/kh/).
We would also like to thank the universities included in the guide for
all their help, and for access to university logos and photos. In
addition, we would like to thank Chhorn Laluy for helping us in the
information gathering process. Lastly, thank you to Chief Translator
Doch Mnorsen.
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អាររភក្សថា
សូរសាវគ្រៃ៍ការរក្សកាៃ់

សសៀវសៅរគ្គសទសក្ស៍
សាក្សលវិទាល័យសៅក្សនងរាជធាៃី
ភ្សនំ ពញ
ុ
ុ

ឆ្ន ំ២០១៤! សយើងខ្បា
ំុ ៃស្វើការន្ក្សន្របព័តមា
៌ ៃអំពីវគ្គសក្ស
ិ ា ៃិងបាៃបន្ៃែរៃូវវគ្គសក្ស
ិ ាថ្មីៗដ៏ឱ្យ
ចាប់អាររមណ្៍ជាសរចើៃ
សយើងខ្ំស
ុ ងឃ ឹរថា
សាក្សលវិទាល័យ។

ន្ដលអាចរក្សសិក្សាបាៃសៅក្សនងសាក្សលវិ
ទាល័យនៃរាជធាៃីភ្សនំ ពញ។
ុ

សសៀវសៅសៃុះៃឹងជួយជារបសោជៃ៍ដល់អនក្សក្សនងការន្សវ
ងរក្សការសិក្សាសៅតារ
ុ
សយើងខ្ស
ំុ រ
ូ ជូៃពរដល់សោក្សអនក្សឲ្យជួបន្តសំណាងលអជារួយការសិក្សារបស់

សោក្សអនក្សនាសពលអនាគ្ត!
ពី រក្សុរសមរគ្ចិតត Golden Futures Team

ើ
សសចក្សតីសែតរ
ការសរជើសសរ ើសសាក្សលវិទាល័យសរមាប់ការសិក្សា
រួយសៅក្សនងជី
វិតរបស់សយើង។
ុ
លំបាក្សន្ដរ
ស

គ្ឺជាការសសររចចិតតដ៏សខា
ំ ៃ់បំែុត

មាៃក្សតាតជាសរចើៃន្ដលតររូវឲ្យសយើងគ្ិតអំពីវា។

របសិៃសបើសោក្សអនក្សន្សវងរក្សព័ត៌មាៃន្តរួយក្សន្ៃលង។

វាក្ស៏មាៃការ

សសៀវសៅសៃុះរតូវបាៃរចនា

ង
ើ សរមាប់ជួយដល់សោក្សអនក្សសៅក្សនងការសរជើ
សសរ ើសសាក្សលវិទាល័យសដើរប ីសិក្សារ សោយបាៃ
ុ

សរមា ំង សរ ើសៃូវវគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលសពញៃិយរ រ ួរជារួយសាក្សលវិទាល័យលអៗសៅក្សនងរាជធាៃី
ភ្នំ
ុ
សពញ។ សយើងខ្ំក្ស
៏ ៃបន្ៃែរៃូវព័តមា
៌ ៃអំពីតនរលសក្ស
ិ ា អាហារ ូបក្សរណ្៍ សរមាប់ឆ្ន ំសិក្សា២០១៤ុ បា
២០១៣៥ែងន្ដរ។ សូរទាក្ស់ទងសៅកាៃ់សាក្សលវិទាល័យសោយផ្ទាល់ សដើរប ីបញ្ញ
ា ក្ស់អំពីវគ្គសក្ស
ិ ា
ន្ដលក្សំពុងមាៃ ឬព័ត៌មាៃអំពីតនរលនៃវគ្គសក្ស
ិ ា ៃិងព័ត៌មាៃអំពអា
ី ហារ ូបក្សរណ្៍។ សយើងខ្ក្ស
ំុ ៏បាៃ
ោក្ស់ៃូវព័តមា
៌ ៃលរអិតអំពីរស្ាបាយទំនាក្ស់ទំៃង

ៃិងន្ែៃទីនៃសាក្សលវិទាល័យទា ំងអស់

សដើរប ីជួយសោក្សអនក្សក្សនងការន្សវ
ងរក្ស។ សូរបញ្ញ
ា ក្ស់ថា សយើងខ្ំរ
ុ
ុ ិៃធានាថា សាក្សលវិទាល័យន្ដល
មាៃសៅក្សនងសសៀវសៅសៃុះសុ
ទធន្តជាសាក្សលវិទាល័យលអបំែុតសនាុះស
ុ

យ
ើ ។ ស

យ
ើ ជសររើសសែេងៗ

សទៀត សោក្សអនក្សគ្ួរន្តពិចារណាែងន្ដរ។
សូរសអាយមាៃសំណាងលអក្សងការន្សវ
នុ
ងរក្សព័ត៌មាៃរបស់សោក្សអនក្ស !

ន្ថ្លងអំណ្រគ្ុណ្
សយើងខ្ំស
ូ ន្ថ្លងអំណ្រគ្ុណ្ោ៉ាងរជាលសរៅចំស
ុ រ

and Universities (http://www.4icu.org/kh/)
ស
ស

ុះសគ្

ទំព័រ 4

International Colleges

ៃិងសាក្សលវិទាល័យទា ំងអស់ន្ដលបាៃជួយ

ការែតលជា
់ ព័ត៌មាៃ រ ូបសញ្ញ
ា សាក្សលវិទាល័យ ៃិងរ ូបភាពសរមាប់ការចងរក្សងសសៀវសៅសៃុះ
ង
ើ ។ ជាចុងសរកាយ សយើងខ្ស
ំុ រ
ូ ន្ថ្លងអំណ្រគ្ុណ្ចំស

ុះសោក្ស ឌុច រសនាន្សៃ ន្ដលជារបធាៃ

រក្សុរបក្សន្រប ៃិងសោក្ស ឈៃ ឡាលុយ ន្ដលបាៃជួយក្សនងការន្សវ
ងរក្សព័តមា
៌ ៃទា ំងឡាយ។
ុ
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តារាងវគ្គសក្ស
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វិទាសាស្រសតសខា
ុ ភ្ិបាល

ទំពរ័ .៤៦

រៃុសេសាស្រសត

ទំពរ័ .៤៨

ភាសាបរសទស

ទំពរ័ .៥០
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ទំពរ័ .៥៤

រគ្ប់រគ្ង

ទំពរ័ .៥៦
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ទំពរ័ .៦០

គ្ណ្ិតវិទា
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របព័ៃធែេពវែាយ
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តរៃីត
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រ ូបវិទា
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វិទាសាស្រសតសែេងៗ

ទំពរ័ .៦៦

វិទាសាស្រសតៃសោបាយ

ទំពរ័ .៦៨

វិសយ
័ សាធារណ្ៈ

ទំពរ័ .៧០

សាសនា ៃិង ទសេៃវិទា
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ទំពរ័ .៧៦
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ACCOUNTING

ABOUT: Accountants usually interpret and report the
financial information about a business. With experience
they can provide financial advice to management teams.

COURSES AVAILABLE
•Accounting
Finance

•Banking
•Auditing
UNIVERSITY

COURSES

Internships

Asia Euro University

Accounting

Build Bright University

Accounting

Cambodian Mekong University

Accounting

Cambodian University for Specialties

Accounting
Accounting and Finance**

Human Resources University

Accounting

AVAILABLE

Limkokwing University of Creative

Accounting

AVAILABLE

International University

Accountancy
Auditing / Forensic

AVAILABLE

AVAILABLE

Accounting
National Polytechnic Institute of Cambodia

•Vocational Accounting

National University of Management

Accounting

Panha Chiet University

Accounting

Pannasastra University of Cambodia

Accounting

Phnom Penh International University

Accounting

Preah Kossomak Polytechnic Institute

•Accounting and Finance*

Puthisastra University

Accounting

Royal University of Law and Economics

Accounting

University of Cambodia

Accounting

Vanda Institute

Accounting

Western University

Accounting*

Zaman University

Finance and banking

*Associate Degree also available for this course
**Associate Degree only for this course

AVAILABLE
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គ្ណ្សៃយយ
ជាទូសៅ គ្ណ្សៃយយក្សរន្តងន្តស្វើការបក្សរសាយ ៃិងស្វើរបាយ
ការណ្៍អំពីព័ត៌មាៃ

រិ ញ្ា វតែរបស់
អាជីវក្សរម។ ជារួយៃឹងបទ
ុ

ពិសសា្ៃ៍ន្ដលមាៃ ពួក្សសគ្អាចែតលស់ ោបល់អំពី

ញ្
ិ ា វតែុសៅកាៃ់

ថានក្ស់រគ្ប់រគ្ង។

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- គ្ណ្សៃយយ

-

រិ ញ្ា វតែុ

- ្នាគារ

- សវៃក្សរម

សាកលវ ិទ្យាល័យ

វគគសក
ិ ា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

សាកលវ ិទ្យាល័យ អាសុ៊ីអឺរប
ុ

-គណណនយយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

-គណណនយយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា

-គណណនយយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ធនធានមនុសស

-គណណនយយ

មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យបណចេកវ ិទ្យានចនរបឌិរ Limkokwing -គណណនយយ

មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

វ ិទ្យាសាថនជារិពហុបណចេកណទ្យសកមពុជា
សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

-គណណនយយ -គណណនយយ និ ងហិរញ្ា វរថុ**

- គណណនយយ
- គណណនយយ - គណណនយយ និង សវនកមម
- គណណនយយ និង ពនធដារ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ជារិរគប់រគង

-គណណនយយ -គណណនយយ និ ងហិរញ្ា វរថុ

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសត

-គណណនយយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ

-គណណនយយ

វ ិទ្យាសាថនពហុបណចេកណទ្យសរពោះកុសុមៈ

-គណណនយយ និងហិរញ្ា វរថុ*

សាកលវ ិទ្យាល័យ ពុទ្យិសា
ធ ស្រសត

-គណណនយយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនន
ទ ៊ីរិសាស្រសត និងវ ិទ្យា

សាស្រសតណសដឋកិចេ

មាន

មាន

មាន

-គណណនយយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

-គណណនយយ

វ ិទ្យាសាថន វន់ដា

-គណណនយយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណវណសទើន

-គណណនយយ

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
សញ្ញា ** មានន័យថា មានដរថានក់បរ ិញ្ញាបរររងដរបុណ្ណោះ។
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AGRICULTURE

ABOUT: Agriculture is a science focusing on producing goods
through forestry as well as farming. It involves Biology,
Chemistry and Environmental Studies, alongside aspects of
Food Science, Technology, Economics and Management.

CAREERS: Farm Management, Research or Advisory, Selling or Marketing agricultural
goods or Technology.

COURSES AVAILABLE
Agri-biotechnology
Agribusiness/Economics
Agricultural Economics
Agricultural Economics & Rural Development
Agricultural Engineering
Agricultural Extension & Rural Development
Agricultural Management
Agricultural Technology and Management
Agri-education for Extension
Agro-Industry
Agronomy Science
Animal Health & Production

UNIVERSITY
Build Bright University

Animal Science
Animal Sciences & Veterinary Medicine
Aquatic Resource Management &

Aquaculture
Fisheries
Food Processing
Food Technology
Forestry
Horticulture
Land Management and Land Administration
Rural Development
Sericulture
Production
COURSES

Internships

Rural Development and Project

International University

Agri-biotechnology
Agricultural Engineering
Agricultural Management
Forestry
Horticulture
Rural Development
Sericulture
Veterinary Science

AVAILABLE

Prek Leap National School of
Agriculture

Agribusiness/Economics**
Agricultural Economics
Agricultural Extension & Rural Development*
Agricultural Management
Agronomy Science*
Animal Health & Production**
Animal Sciences & Veterinary Medicine
Aquatic Resource Management & Aquaculture
Fisheries**
Food Processing**
Food Technology
Forestry*
Horticulture*

AVAILABLE

*Associate Degree also available for this course
**Associate Degree only for this course
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ក្សសិក្សរម
វិទាសាស្រសតន្ដលសផ្ទតតសលើការែលិត
រុខវិជាាសៃុះ

តាររយៈរ ុក្សខសាស្រសតៃិងោ ំដុុះ។

ក្ស់ព័ៃធសៅៃឹងការសិក្សាជីវវិទាៃិងបរ ិសាែៃ អរជារួយ

បសចចក្សវិទា សសដឋក្សិចច ៃិងរគ្ប់រគ្ង។
ជំនាញការងារ៖ រគ្ប់រគ្ងក្សសិោឋៃ រសាវរជាវឬែតលរ់ បឹក្សា លក្ស់ឬស្វើទីែារែលិតែលក្សសិក្សរម ឬ
បសចចក្សវិទាក្សសិក្សរម។
វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ

- ក្សសិជីវបសចចក្សវិទា - ក្សសិ

- វិទាសាស្រសតសតវ & សពទយសតវ

ណ្ិជាក្សរម /សសដឋក្សិចច - រគ្ប់រគ្ង្ៃធាៃជលែល & ជលក្សសិក្សរម

- សសដឋក្សិចចក្សសិក្សរម - សសដឋក្សិចចក្សសិក្សរម & អភ្ិវឌឍៃ៍ - សៃសាទ - ការន្ក្សនចនចំណ្ីអាហារ - បសចចក្សវិទា
ជៃបទ - ក្សសិវិសក្ស
វ រម - ក្សសិវិបុលក្សរម & អភ្ិវឌឍៃ៍ ចំណ្ីអាហារ - រ ុក្សខសាស្រសត - សាក្សវបបក្សរម
ជៃបទ - បសចចក្សសទសក្សសិក្សរម & រគ្ប់រគ្ង
- រគ្ប់រគ្ងដី ៃិង រដឋបាលដី្លី - អភ្ិវឌឍៃ៍ជៃបទ
- រគ្ប់រគ្ងក្សសិក្សរម - អប់រ ំសក្សេរតក្សរម - សក្សេរតក្សរម
ឧសា ក្សរម - វិទាសាស្រសតសក្សេរតក្សរម - សុខភាព - សកាសសយយវបបក្សរម - ែលិតក្សរម - វិទាសាស្រសត
ៃិងបៃតពូជសតវ

សពទយសតវ

សាកលវ ិទ្យាល័យ

វគគសក
ិ ា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

- កសិជ៊ីវបណចេកវ ិទ្យា - កសិវ ិសវកមម

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

- រគប់រគងកសិកមម - រុកខសាស្រសត

- សាកវបបកមម - អភិវឌឍន៍ជនបទ្យ
- ណកាណសយយវបបកមម - វ ិទ្យាសាស្រសតណពទ្យយសរវ

មាន

- កសិពាណិជជកមម/ណសដឋកិចេ**

- កសិកមមណសដឋកិចេ
- កសិវ ិបុ លកមម & អភិវឌឍន៍ជនបទ្យ*
- រគប់រគងកសិកមម

- វ ិទ្យាសាស្រសតណកសររសាស្រសត*

សាលាជារិកសិកមមដរពកណលៀប

- ផលិរកមម & សុខភាពសរវ**
- វ ិទ្យាសាស្រសតសរវ & ណពទ្យយសរវ

- រគប់រគងធនធានជលផល & ជលកសិកមម

មាន

- ណនសាទ្យ**

- ដកនចនចំណ៊ីអាហារ**
- បណចេកវ ិទ្យាចំណ៊ីអាហារ
- រុកខសាស្រសត*

- សាកវបបកមម*
សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
សញ្ញា ** មានន័យថា មានដរថានក់បរ ិញ្ញាបរររងដរបុណ្ណោះ។
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AGRICULTURE
UNIVERSITY
Puthisastra University

COURSES
Agronomy
Animal Science

Internships
AVAILABLE

Agricultural

Royal University of
Agriculture

Economics and Rural
Development
Agricultural Technology and Management
Agri-education for Extension**
Agro-Industry
Agronomy
Animal Science and Veterinary Medicine
Fisheries
Forestry
Land Management and Land Administration

*Associate Degree also available for this course
**Associate Degree only for this course
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ក្សសិក្សរម

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ពុទ្យសា
ិធ ស្រសត

វគគសក
ិ ា
- ណកសរសាស្រសត
- វ ិទ្យាសាស្រសតណពទ្យយសរវ

ការចុោះកមមសក
ិ ា
មាន

- ណសដឋកិចេកសិកមម & អភិវឌឍន៍ជនបទ្យ

- រគប់រគងកសិកមម និង បណចេកវ ិទ្យាកសិកមម
- កសិអប់ រ ំ**

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនទ
កសិកមម

- ណកសររកមមឧសាហកមម
- ណកសររសាស្រសត

- វ ិទ្យាសាស្រសតសរវ និងណពទ្យយសរវ
- ណនសាទ្យ
- រុកខសាស្រសត
- រគប់រគងដ៊ី និង រដឋាលដ៊ី ធ៊ីល

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
សញ្ញា ** មានន័យថា មានដរថានក់បរ ិញ្ញាបរររងដរបុណ្ណោះ។
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ARCHITECTURE
ABOUT: Architecture is the art and science of
designing buildings and other physical structures.

COURSES AVAILABLE
Architecture
Sciences

(Architecture Studies)
Architecture and Design
Architecture and Interior
Design

Construction Management
Interior Architecture
Interior Architecture and

Design

UNIVERSITY

Build Bright University

COURSES

Internships

Architecture**
Architecture and Design
Interior Architecture and

Design
Cambodian Mekong University

Architecture

International University

Architecture

Limkokwing University of Creative
Technology

Sciences

(Architecture
Studies)
Interior Architecture

National Technical Training Institute

Architecture

Norton University

Architecture

Pannasastra University of
Cambodia
Royal University of Fine Arts

Architecture

AVAILABLE
and Interior

Design
Architecture

**Associate Degree only for this course
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សាែបតយក្សរម

សិលបៈ ឬវិទាសាស្រសតនៃការរចនាបលងអា
់ គារ ឬរចនាសរព័ៃធរ ូបវៃតសែេងៗសទៀត ។

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
 វិទាសាស្រសតសាែបតយក្សរម
 សាែបតយក្សរម ៃិង រចនា
 សាែបតយក្សរម ៃិង រចនាន្ែនក្សខាងក្សនង
ុ

 រគ្ប់រគ្ងសំណ្ង់
 សាែបតយក្សរមន្ែនក្សខាងក្សនង
ុ

 សាែបតយក្សរមន្ែនក្សខាងក្សនង
ុ ៃិងរចនា

សាកលវ ិទ្យាល័យ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា

សាកលវ ិទ្យាល័យបណចេកវ ិទ្យានចនរបឌិរ Limkokwing

វគគសក
ិ ា
- សាថបរយកមម**
- សាថបរយកមម និងរចនា
- សាថបរយកមមដផនកខាងកនុង និ ង រចនា
- សាថបរយកមម
- វ ិទ្យាសាស្រសតសាថបរយកមម
- រគប់រគងសំណង់
- សាថបរយកមមដផនកខាងកនុង

វ ិទ្យាសាថនជារិបណុ ត ោះប្
ត លបណចេកណទ្យស

- សាថបរយកមម

សាកលវ ិទ្យាល័យ ន័ររុន

- សាថបរយកមម

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា

- សាថបរយកមម និង រចនា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនវទ ិចិររសិលបៈ

ការចុោះកមមសក
ិ ា

មាន

- សាថបរយកមម

សញ្ញា ** មានន័យថា មានដរថានក់បរ ិញ្ញាបរររងដរបុណ្ណោះ។
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ART AND
DESIGN
ABOUT: A degree in design prepares students to apply artistic
principles and techniques in their area of specialization.
Industrial Design
Interior Architecture and Design
Interior Design
Product Design
Professional Design (Visual Communication)
Surface Design

COURSES AVAILABLE
Architecture and Design
Architecture and Interior Design
Design of Cities (Town Planning)
Fashion and Retail Design
Graphic Design

UNIVERSITY

COURSES

Build Bright University

Architecture and Design
Interior Architecture and

International University

Graphic

Limkokwing University of
Creative Technology

Brand Design
Fashion and Retail Design
Industrial Design
Professional Design

Internships
Design

Design*

AVAILABLE

(Visual Communication)
Surface Design
O3D Asia



Pannasastra University

Architecture and
Interior Design
Product Design

Royal University of Fine Arts
SETEC University
University of Cambodia

Graphic Design**
Interior Design

Design

of Cities
(Town Planning)

Design

Fine

AVAILABLE

Arts and Performing Arts

*Associate Degree also available for this course
**French Diploma only available for this course
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សិលបៈ ៃិង ការរចនា
រុខវិជាារួយន្ដលជួយអនក្សសិក្សាឱ្យសចុះអៃុវតតសគាលការណ្៍ៃិងបសចចក្សសទសសិលបៈសៅក្សនងន្ែន
ក្សជំនាញ
ុ
របស់ពួក្សសគ្។

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- សាែបតយក្សរម ៃិង រចនា
- សាែបតយក្សរម ៃិង រចនាន្ែនក្សខាងក្សនង
ុ
- រចនាទីរក្សុង (រចនាបលង់ទីរក្សុង)

- សាែបតយក្សរមន្ែនក្សខាងក្សនង
ុ ៃិង រចនា
- រចនាន្ែនក្សខាងក្សនង
ុ
- រចនាែលិតែល
- រចនានែា

វក្ស
ិ

សាកលវ ិទ្យាល័យ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ
សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

សាកលវ ិទ្យាល័យបណចេកវ ិទ្យានចនរបឌិរ
Limkokwing

ក្សរម

- រចនាវិជាាជីវៈ (ទំនាក្ស់ទំៃងជារ ូបភាព)

- រ៉ាូដ ៃិង រចនាលរអិត
- រចនារកា

- រចនាឧសា

វគគសិកា

ការចុោះកមមសិកា

- សាថបរយកមម និង រចនា
- សាថបរយកមមនិងរចនាដផនកខាងកនុង
- រចនារកាហវិក*

មាន

- រចនាយ៊ីណហា
- រចនាមូ ដ និង រចនាលមអិរ
- រចនាឧសាហកមម

- រចនាវ ិជាជជ៊ីវៈ (ទ្យំ នាក់ទ្យំនងជារូបភាព)
- សាថបរយកមម និង រចនាដផនកខាងកនុង

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា - រចនាដផនកខាងកនុង
- រចនាផលិរផល

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនវទ ិចិររសិលបៈ

- រចនាទ្យ៊ី រកុង (រចនាបលង់ទ្យ៊ីរកុង)

វ ិទ្យាសាថន សុ៊ីរិច

- រចនា

មាន

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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BIOLOGY
CAREERS: Applied Biology, (Environmental)
Research, or Teaching.

COURSES AVAILABLE
Biochemistry
Biology
Micro-Biology

UNIVERSITY

COURSES

Cambodian University for Specialties

Biology

International University

Biology*
Biochemistry
Micro-Biology

Royal University of Phnom Penh

Biology

University of Cambodia

Biology*

Western University

Biology

Internships

AVAILABLE

*Associate Degree also available for this course

CHEMISTRY
CAREERS: Research and Development in Manufacturing
Firms. Jobs are also available in the Chemical,
Pharmaceutical and Food Industries.

COURSES AVAILABLE
Biochemistry
Chemistry

UNIVERSITY

COURSES

Cambodian University for Specialties

Chemistry

International University

Biochemistry
Chemistry

Panha Chiet University
Royal University of Phnom Penh
University of Cambodia
Western University

Internships

AVAILABLE

Chemistry
Chemistry
Chemistry
Chemistry
18

ជីវវិទា
ជំនាញការងារ៖ ជីវវិទា សិក្សារសាវរជាវ(បរ ិសាែៃ) ៃិង បសរងៀៃ។

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ

- ជីវគ្ីរីវិទា - ជីវវិទា - រីរក្សូជីវវិទា
សាកលវ ិទ្យាល័យ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា
សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

វគគសិកា

ការចុោះកមមសិកា

- ជ៊ីវវ ិទ្យា
- ជ៊ីវវ ិទ្យា*

- គ៊ីម៊ីជ៊ីវវ ិទ្យា

- ម៊ីរកូ-ជ៊ីវវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនភ
ទ ំណន ពញ

- ជ៊ីវវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

- ជ៊ីវវ ិទ្យា*

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណវណសទើន

- ជ៊ីវវ ិទ្យា

មាន

សញ្ញា * មានន័យថាមានវគគសិកាសរមាប់ថានក់បរ ិញ្ញាបរររងដដរ។

គ្ីរីវិទា
ជំនាញការងារ៖
ឧសា

រសាវរជាវៃិងអភ្ិវឌឍៃ៍សៅក្សនងឧសា
ុ

ក្សរមែលិត។

មាៃការងារែងន្ដរសៅក្សនង
ុ

ក្សរមគ្ីរី ឱ្សថ្ ៃិង ចំណ្ីអាហារ។

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
-ជីវគ្ីរីវិទា - គ្ីរីវិទា

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា
សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

វគគសក
ិ ា

ការចុោះកមមសស
ិ កា

- គ៊ីម៊ីវ ិទ្យា
- ជ៊ីវគ៊ីម៊ីវ ិទ្យា
- គ៊ីម៊ីវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនភ
ទ ំណន ពញ

- គ៊ីម៊ីវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

- គ៊ីម៊ីវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណវណសទើន

- គ៊ីម៊ីវ ិទ្យា

មាន
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BUSINESS
CAREERS: Production, Sales, Accounting and Marketing,
among others. It pays off to have a career direction in
mind.

COURSES AVAILABLE
Banking

and Finance
Business Administration
Business Administration Skills and English
Business Information Technology
Business Management

UNIVERSITY

Entrepreneurship
Global Entrepreneurship
HRM and Industrial Relations
International Business
Japanese Business

COURSES

Internships

Accounting and Auditing
Banking and Financial Services
Business Administration (in Accounting)

Build Bright University

Cambodian Mekong
University

Accounting and Auditing, Auditing,
Banking, General Management, Project
Management, Banking and Finance, Enterprise Management, Finance, Hospitality and Catering Management, HRM
and Industry Relation, International
Business, Marketing, Marketing and Accounting, Marketing and Banking, Operational Management, Property and
Land Management and Travel and Tourism Management)
HRM and Industrial Relations
Banking and Finance
Business Administration
Business and Enterprise
Japanese Business

Management
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ណ្ិជាក្សរម

ជំនាញការងារ៖ ែលិត លក្ស់ គ្ណ្សៃយយ ៃិង ទីែារ ៃិងក្សនងន្ែន
ក្សសែេងៗសទៀត។
ុ
-រគ្ប់រគ្ង

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
-្នាគារ ៃិង
-រដឋបាល

រិ ញ្ា វតែុ -រដឋបាល

ណ្ិជាក្សរម

ណ្ិជាក្សរម ៃិងភាសាអង់សគ្លស

-បសចចក្សវិទាព័ត៌មាៃ

ណ្ិជាក្សរម

-ស

ណ្ិជាក្សរម -ស

រគ្ិៃភាពរ ួរ - រគ្ប់រគ្ង្ៃធាៃរៃុសេៃិង

ទំនាក្ស់ទំៃងឧសា
-

សាកលវ ិទ្យាល័យ

រគ្ិៃភាព

ក្សរម

-

ណ្ិជាក្សរមអៃតជាតិ

ណ្ិជាក្សរមជប៉ាុៃ

វគគសក
ិ ា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

- គណណនយយ និង សវនកមម
- ធនាគារ និ ង ណសវកមមហិរញ្ា វរថុ

- រដឋាលពាណិជជកមម (កនុងគណណនយយ គណ
ណនយយនិងសវនកមម សវនកមម ធនាគារ

រគប់រគងទ្យូ ណៅ រគប់រគងគណរមាង ធនាគារនិង
ហិរញ្ា វរថុ រគប់ រគងសហរគាស ហិរញ្ា វរថុ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

រគប់រគងបដិស្
ឋ រកិ ចេនិងណសវណភាជន៊ី យ
ដាឋន រគប់រគងធនធានមនុ សសនិងទ្យំនាក់ ទ្យំនង
ឧសាហកមម ពាណិជជកមមអនតរជារិ ទ្យ៊ីផារ ទ្យ៊ី
ផារនិងគណណនយយ ទ្យ៊ីផារនិ ងធនាគារ រគប់
រគងរបរិបរតិការ រគប់រគងអចលនវរថុនិ ងដ៊ី ធ៊ីល
និង រគប់ រគងណទ្យសចរណ៍)

- រគប់រគងធនធានមនុ សស និ ង ទ្យំនាក់ទ្យំនង
ឧសាហកមម
- ធនាគារ និ ង ហិរញ្ា វរថុ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា

- រដឋាលពាណិជជកមម

- រគប់រគងពាណិជជកមមនិងសហរគាស
- ពាណិជជកមមជបុន
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BUSINESS
UNIVERSITY

Cambodian University
for Specialties

COURSES AVAILABLE

Internships

Finance and Banking*
International Business**
International Business Manage-

ment
Human Resources University

Banking

and Finance

International University

Banking and Finance
Business Administration
Financial Analysis

AVAILABLE

Limkokwing University of
Creative Technology

Business and Accounting
Business Administration
Business Information Technology
Entrepreneurship
International Business
Marketing
School of Management

AVAILABLE

National University
of Management

Business Information Technology
Entrepreneurship
Banking
International Business

Norton University

Business

Pannasastra University
of Cambodia

Banking and Finance
Business Administration
Business Information Systems

Administration

AVAILABLE

AVAILABLE

*Associate Degree also available for this course
**Associate Degree only for this course
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ណ្ិជាក្សរម
សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

វគគសក
ិ ា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

- ធនាគារ និងហិរញ្ា វរថុ* - ពាណិជជកមម
អនតរជារិ **

- រគប់រគងពាណិជជកមមអនតរជារិ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ធនធានមុសស

- ធនាគារ និ ងហិរញ្ា វរថុ

មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

- ធនាគារ និ ងហិរញ្ា វរថុ

មាន

- រដឋាលពាណិជជកមម
- វ ិភាគណសដឋកិចេ

សាកលវ ិទ្យាល័យបណចេកវ ិទ្យានចនរបឌិរ

Limkokwing

- ពាណិជជកមម និង គណណនយយ

មាន

- រដឋាលពាណិជជកមម
- បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មានពាណិជជកមម
- សហរគិនភាព
- ពាណិជជកមមអនតរជារិ
- ទ្យ៊ីផារ
- សាលារគប់ រគង

សាកលវ ិទ្យាល័យ ជារិរគប់រគង

- បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មានពាណិជមកមម
- សហរគិនភាព
- ហិរញ្ា វរថុ និង ធនាគារ

- ហិរញ្ា វរថុ និង ធានារប់រង

- ទ្យ៊ីផារហិរញ្ា វរថុនិងមូ លបររ
- សហរគិនភាពរួម

- ពាណិជជកមមអនតរជារិ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ន័ររុន

- រដឋាលពាណិជជកមម

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា

- ធនាគារ និ ងហិរញ្ា វរថុ

មាន

- រដឋាលពាណិជជកមម

- របព័នធព័រ៌មានពាណិជជកមម
សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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BUSINESS

UNIVERSITY

COURSES

Puthisastra University

Finance

and Banking

Phnom Penh International
University

Finance

and Banking

Royal University of Law
and Economics

Business Administration
Finance and Banking

SETEC University

Business

Information Technology

University of Cambodia

Business

Management *

Vanda Institute

Finance

and Banking

Zaman University

Banking and Finance
Business Administration

Internships
AVAILABLE

AVAILABLE

*Associate Degree also available for this course
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ណ្ិជាក្សរម

សាកលវ ិទ្យាល័យ

វគគសក
ិ ា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ពុទ្យសា
ិធ ស្រសត

- ធនាគារ និ ង ហិរញ្ា វរថុ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ

- ធនាគារ និ ង ហិរញ្ា វរថុ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនន
ទ ៊ីរិសាស្រសត និង

- រដឋាលពាណិជជកមម

វ ិទ្យាសាស្រសតណសដឋកិចេ

មាន

- ធនាគារ និ ង ហិរញ្ា វរថុ

វ ិទ្យាសាថន សុ៊ីរិច

- បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មានពាណិជជកមម

សាកលវ ិទ្យាល័យកមពុជា

- រគប់រគងពាណិជជកមម *

វ ិទ្យាសាថន វន់ដា

- ធនាគារ និ ង ហិរញ្ា វរថុ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ហាដមន

ការចុោះកមមសក
ិ ា

មាន

- ធនាគារ និ ង ហិរញ្ា វរថុ
- រដឋាលពាណិជជកមម

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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COMPUTING
ABOUT: Study computing problems and solutions, and
the design of computer systems from a scientific
perspective.

COURSES AVAILABLE
Animation
Application Statistics Management
Business Information Technology
Computer Engineering
Computer Information
Computer Networking
Computer Networking and Technology
Computer Science
Creative Media
Data Analysis and Management
Digital Arts and Design

Electronic Commerce
Electronics and Telecommunications
Games Technology
Information and Network Technology
Information System Management
Information Technology
Mobile Computing
Network Administration
Software Engineering with Multimedia
Telecommunication Engineering
Telecommunication Technology
Web Development

UNIVERSITY

COURSES

Asia Euro University

Computer Science
Electronics and Electricities

Build Bright University

Computer Application
Information and Network Technology
Information Technology*
Network Technology
Telecommunication Technology

Cambodian Mekong University

Computer

Cambodian University for
Specialties

Application Statistics Management
Computer Science*
Computer Networking
Computer Engineering
Information Technology
Information System Management

Royal University of Phnom Penh

Information Technology Engineering
Telecommunication Technology

Internships
AVAILABLE

Information

*Associate Degree also available for this course
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វិទាសាស្រសតក្សំព
ុ យទ័
ូ រ
សិក្សាអំពីបញ្ញ
ា ៃិងដំសណាុះរសាយ ៃិងការរចនា របស់របព័ៃធក្សំព
ុ យទ័
ូ រសៅតារន្បបវិទាសាស្រសត។
-

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ

ក្ស
ិ រតូៃិក្ស

- ទូរគ្រនាគ្រៃ៍ ៃិងសអ

- រចនារ ូបជីវចល

ក្ស
ិ រតូៃិក្ស

- បសចចក្សវិទាន្លបងក្សំសាៃត

- ក្សរមវិ្ីរគ្ប់រគ្ងសែត
ិ ិ
- បសចចក្សវិទាព័ត៌មាៃ

ណ្ិជាក្សរមតារសអ

- បសចចក្សវិទាព័ត៌មាៃៃិងបណា
ត ញ

ណ្ិជាក្សរម

- វិសក្ស
វ រមក្សំព
ុ យទ័
ូ រ

- រគ្ប់រគ្ងរបព័ៃធព័ត៌មាៃ

- របព័ៃធបណា
ត ញក្សុំពយទ័
ូ រ

- របព័ៃធក្សំព
ុ យទ័
ូ រចល័ត

- វិទាសាស្រសតក្សំព
ុ យទ័
ូ រ

- វិសក្ស
វ រមក្សរមវិ្ីក្សំព
ុ យទ័
ូ រ ជារួយព

- រគ្ប់រគ្ងៃិងវិភាគ្ទិៃនៃ័យ

- បសចចក្សវិទាទូរគ្រនាគ្រៃ៍

- បសចចក្សវិទាព័ត៌មាៃ

- ព័ត៌មាៃវិទា

- របព័ៃធបណា
ត ញៃិងបសចចក្សវិទាក្សុំពយទ័
ូ រ

- រគ្ប់រគ្ងបណា
ត ញ

- សរឌានចនរបឌិត

- វិសក្ស
វ រមទូរគ្រនាគ្រៃ៍
- អភ្ិវឌឍៃ៍សគ្

- សិលបៈៃិងរចនាឌីជីតថ្ល

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ អាសុ៊ីអឺរប
ុ

ុ សរឌា

ទំព័រ

វគគសក
ិ ា
- វ ិទ្យាសាស្រសតកុំពយូទ្យ័រ

- អគគិសន៊ី និ ង ណអឡិកររូនិក

ការចុោះកមមសក
ិ ា
មាន

- រចនាកមមវ ិធ៊ីកុំពយូទ្យ័រ

- បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មាននិ ងប្
ត ញ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

- បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មាន*
- បណចេកវ ិទ្យាប្
ត ញ

- បណចេកវ ិទ្យាទ្យូរគមនាគមន៍

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា

- ព័រ៌មានវ ិទ្យា
- កមមវ ិធ៊ីរគប់រគងសថិរិ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

- វ ិទ្យាសាស្រសតកុំពយូទ្យ័រ* - ណរៀបចំប្
ត ញកុំពយូទ្យ័ រ

- វ ិសវកមមកុំពយូទ្យ័ រ - បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មាន - រគប់ រគង
របព័នធព័រ៌មាន

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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COMPUTING
UNIVERSITY

COURSES

Human Resources University

Computer

IIC University of Technology

Computer Science
Information Technology
Software engineering

Institut de Technologie du
Cambodge

Computer

International University

Computer Science*
Data Analysis and Management
Information System Management
Information Technology
Mobile Computing
Network Administration
Web Development

Limkokwing University of
Creative Technology

Science

Internships
AVAILABLE
AVAILABLE

Science

Business Information Technology
Creative Media
Electronic Commerce
Games Technology
Information Technology
Mobile Computing

AVAILABLE

AVAILABLE

Software Engineering with
Multimedia
National Polytechnic Institute of
Computer Science*
Cambodia
National Technical Training
Institute

Information

National University
of Management

Business Information Technology
Information Technology

Technology

*Associate Degree also available for this course
28

វិទាសាស្រសតក្សំព
ុ យទ័
ូ រ

វគគសក
ិ ា

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ធនធានមនុសស

ការចុោះកមមសក
ិ ា

- វ ិទ្យាសាស្រសតកំពយូទ្យ័រ

មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យអាយអាយសុ៊ីននបណចេកវ ិទ្យា - បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មាន

មាន

- វ ិទ្យាសាស្រសតកំពយូទ្យ័រ
- វ ិសវកមមកមមវ ិធ៊ីកុំពយូទ្យ័រ

វ ិទ្យាសាថនបណចេកណទ្យសននកមពុជា

- វ ិទ្យាសាស្រសតកំពយូទ្យ័រ
- វ ិទ្យាសាស្រសតកំពយូទ្យ័រ*

- រគប់រគងនិងវ ិភាគទ្យិននន័យ

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

- រគប់រគងរបព័នធព័រ៌មាន
- របព័នធកុំពយូទ្យ័រចល័រ

មាន

- រគប់រគងប្
ត ញ

- អភិវឌឍន៍ណគហទ្យំព័រ
- បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មានពាណិជជកមម
- ណមឌានចនរបឌិរ

សាកលវ ិទ្យាល័យ បណចេកវ ិទ្យានចនរបឌិរ

Limkokwing

- ពាណិជជកមមតាមណអឡិកររូនិក
- បណចេកវ ិទ្យាដលបងកំ សានត
- បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មាន

មាន

- របព័នធកុំពយូទ្យ័រចល័រ

- វ ិសវកមមកមមវ ិធ៊ីកុំពយូទ្យ័រ

វ ិទ្យាសាថនពហុបណចេកណទ្យសកមពុជា

- វ ិទ្យាសាស្រសតកុំពយូទ្យ័រ*

វ ិទ្យាសាថនបណុ ត ោះប្
ត លវ ិជាជជ៊ីវៈ

- បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យជារិរគប់រគង

- បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មានពាណិជជកមម
- បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មាន

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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COMPUTING
UNIVERSITY

COURSES

Norton University

Information

Technology

Panha Chiet University

Computer Science
Information Technology

Internships
AVAILABLE

Pannasastra University of Cam- Computer Engineering
bodia
Computer Science

Phnom Penh International
University

Computer Science*
Information Management System*
Telecommunication Engineering*

Preah Kossomak Polytechnic
Institute

Information

Puthisastra University

Data base and
Networking

Royal University of Law and
Economics

Information

Technology
programming

AVAILABLE

Technology**

Royal University of Phnom Penh Computer Science
SETEC University

Computer

Science

AVAILABLE

Computer Science
Electronics and

University of Cambodia

Telecommunications
System Management
Technology

Information
Information

Western University

Zaman University

Computer Science
Information Technology**

AVAILABLE

Computer Science
Digital Arts and Design
Management of Information

Systems
*Associate Degree also available for this course
**Associate Degree only available for this course
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វិទាសាស្រសតក្សំព
ុ យទ័
ូ រ

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ន័ររុន

វគគសក
ិ ា
- បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ

- វ ិទ្យាសាស្រសតកំពយូទ្យ័រ - បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា

- វ ិសវកមមកំពយូទ្យ័ រ - វ ិទ្យាសាស្រសតកំពយូទ្យ័ រ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ

ការចុោះកមមសក
ិ ា
មាន

- វ ិទ្យាសាស្រសតកំពយូទ្យ័រ*

- របព័នធរគប់រគងព័រ៌មាន*
- វ ិសវកមមទ្យូរគមនាគមន៍ *

វ ិទ្យាសាថន ពហុបណចេកណទ្យសរពោះកុសុមៈ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ពុទ្យិសា
ធ ស្រសត
សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនន
ទ ៊ីរិសាស្រសត និងវ ិទ្យា
សាស្រសតណសដឋកិចេ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនភ
ទ ំណន ពញ
វ ិទ្យាសាថន សុ៊ីរិច
សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា
សាកលវ ិទ្យាល័យ ណវណសទន
ើ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ហាដមន

- បណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មាន
- កមមវ ិធ៊ីរគប់រគងទ្យិននន័យ
- ណរៀបចំប្
ត ញកុំពយូទ្យ័ រ

មាន

- វ ិទ្យាសាស្រសតកុំពយូទ្យ័រ**
- វ ិទ្យាសាស្រសតកំពយូទ្យ័រ
- វ ិទ្យាសាស្រសតកំពយូទ្យ័រ

មាន

- វ ិទ្យាសាស្រសតកំពយូទ្យ័រ

- ណអឡិកររូនិក និង ទ្យូ រគមនាគមន៍
- រគប់រគងរបព័នធព័រ៌មាន - បណចេកវ ិទ្យាព័ រ៌មាន
- វ ិទ្យាសាស្រសតកំពយូទ្យ័រ

មាន

- វ ិទ្យាសាស្រសតកំពយូទ្យ័រ

- សិលបៈនិងរចនាឌ៊ីជ៊ីរថល
- រគប់រគងរបព័នធព័រ៌មាន

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
សញ្ញា ** មានន័យថា មានដរថានក់បរ ិញ្ញាបរររងដរបុណ្ណោះ។
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ECONOMICS
ABOUT: Economics educates students on how the
economy works and what issues and trends it
faces, using parts of Mathematics and Technology.

Farm Management
Finance and Banking
Finance and Taxes
Financial Markets
Import-Export Management
International Economics and Finance
International Trade and Finance
Rural Development
Rural Development and Project

COURSES AVAILABLE
Agribusiness

Management
Agricultural Economics
Business Administration and Economic Sciences
Development Economics
Economic Information Program
Economics
Economics and Finance
Management
Farm and Agribusiness Management
Supply Chain Management

UNIVERSITY

COURSES

Asia Euro
University

Finance

Build Bright
University

Agribusiness Management
Economics and Finance
International Economics and Finance
International Trade and Finance
Rural Development and Project Management
Supply Chain Management

and Banking*

Cambodian
Mekong
University

Economics

Cambodia University
for the Specialties

Economics
Finance and

IIC Institution of
Technology

Applied Economics
Finance and Banking
Finance and Real Estate

Internships
AVAILABLE

(Economic Development, Economic
Science. Finance and Banking, Finance and Investment Analysis, Rural Development)

Banking

*Associate Degree also available for this course
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សសដឋក្សិចច

អប់រ ំៃិសេ ិតអំពីដំសណ្ើរការ បញ្ញ
ា ៃិងៃិនានការនៃសសដឋក្សិចចសោយសរបើរបាស់គ្ណ្ិតវិទាៃិងបសចចក្សវិទា

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- រគ្ប់រគ្ងក្សសិ
- រដឋបាល

ណ្ិជាក្សរម - សសដឋក្សិចចក្សសិក្សរម

ណ្ិជាក្សរម ៃិង វិទាសាស្រសតសសដឋក្សិចច

- អភ្ិវឌឍៃ៍សសដឋក្សិចច - ក្សរមវិ្ីព័ត៌មាៃសសដឋក្សិចច
- សសដឋក្សិចច - សសដឋក្សិចច ៃិង
- រគ្ប់រគ្ងក្សសិោឋៃ ៃិង ក្សសិ

រិ ញ្ា វតែុ

ណ្ិជាក្សរម

- រគ្ប់រគ្ងក្សសិោឋៃ

- ្នាគារ ៃិង
- ទីែារ

រិ ញ្ា វតែអៃត
រជាតិ
ុ

ណ្ិជាក្សរមៃិង

- អភ្ិវឌឍៃ៍ជៃបទ

រិ ញ្ា វតែអៃត
រជាតិ
ុ

- អភ្ិវឌឍៃ៍ជៃបទ ៃិង រគ្ប់រគ្ងគ្សរមាង
- រគ្ប់រគ្ងការែគត់ែគង់

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ អាសុ៊ីអឺរប
ុ

រិ ញ្ា វតែុ

រិ ញ្ា វតែុ - រគ្ប់រគ្ងការនា ំសចញនា ំចូល

- សសដឋក្សិចចៃិង
-

រិ ញ្ា វតែុ - ពៃធោរៃិង

វគគសក
ិ ា
- ធនាគារ និ ង ហិរញ្ា វរថុ

*

ការចុោះកមមសក
ិ ា
មាន

- រគប់រគងកសិពាណិជជកមម
- ណសដឋកិចេ និង ហិរញ្ា វរថុ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

- ណសដឋកិចេនិងហិរញ្ា វរថុអនតរជារិ

- ពាណិជជកមមនិងហិរញ្ា វរថុអនតជារិ

- អភិវឌឍន៍ជនបទ្យ និង រគប់ រគងគណរមាង
- រគប់រគងការផគរ់ផគង់

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

វ ិទ្យាសាថនអាយអាយសុ៊ីននបណចេកវ ិទ្យា

- ណសដឋកិចេ (អភិវឌឍន៍ ណសដឋកិចេ វ ិទ្យាសាស្រសតណសដឋកិចេ

ហិរញ្ា វរថុនិ ងធនាគារ វ ិភាគហិរញ្ា វរថុនិ ងការវ ិនិ ណោគ
អភិវឌឍន៍ជនបទ្យ)
- ណសដឋកិចេ
- ហិរញ្ា វរថុ និង ធនាគារ
- ណសដឋកិចេ

- ហិរញ្ា វរថុ និង ធនាគារ

- ហិរញ្ា វរថុ និង អចលនរទ្យពយ

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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ECONOMICS
UNIVERSITY

COURSES

International University

Banking and Finance
Development Economics

Human Resources



National University of
Management

Business Economics
Economics for Development

Norton University

General Economics
Economic for Development

Panha Chiet University

Economic Development
Finance and Banking
Finance and Taxes
Financial Markets
Rural Development

Pannasastra University

Banking and
Economics

Phnom Penh International
University

Economics

Prek Leap National
School of Agriculture

Agricultural

Economics*

Economics
Finance and

banking

Puthisastra University
Royal University of
Law and Economics
Royal University of Phnom
Penh
University of Cambodia
Western University
Zaman University

Internships
AVAILABLE

Economics

Finance

Economic Information
Economics
Economic

AVAILABLE

Program

Development

Economics
Finance and

Banking
Banking and Finance*
Development Economics*
Investment and Stock Market**
Banking

and Finance

AVAILABLE
AVAILABLE

*Associate Degree also available for this course
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សសដឋក្សិចច
សាកលវ ិទ្យាល័យ

វគគសក
ិ ា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

- ធនាគារ និ ង ហិរញ្ា វរថុ

- សថិរិនិងការណរគាងពាណិជជកមម

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

- ណសដឋកិចេអភិវឌឍន៍
- ហិរញ្ា វរថុ និង ធានារប់រង

មាន

- ហិរញ្ា វរថុ និង វ ិនិ ណោគ

- ហិរញ្ា វរថុ និង អចលនរទ្យពយ
- ហិរញ្ា វរថុ និង ពនធដារ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ធនធានមនុសស

- រគប់ រគងម៊ីរកូហិរញ្ា វរថុ
- ណសដឋកិចេ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ជារិរគប់រគង

- ណសដឋកិចេពាណិជជកមម - ណសដឋកិចេអភិ វឌឍន៍

សាកលវ ិទ្យាល័យ ន័ររុន

- ធនាគារ និ ង ហិរញ្ា វរថុ - អភិវឌឍន៍ ណសដឋកិចេ

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសត
សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ
សាលាជារិកសិកមមដរពកណលៀប
សាកលវ ិទ្យាល័យ ពុទ្យិសា
ធ ស្រសត
សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនន
ទ ៊ីរិសាស្រសត

និងវ ិទ្យាសាស្រសតណសដឋកិចេ

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណវណសទើន
សាកលវ ិទ្យាល័យ ហាដមន

- អភិវឌឍន៍ណសដឋកិចេ

- ហិរញ្ា វរថុ និង ធនាគារ

- ហិរញ្ា វរថុ និង ពនធដារ
- អភិវឌឍន៍ជនបទ្យ

- ធនាគារ និ ង ហិរញ្ា វរថុ
- ធនាគារ និ ង ហិរញ្ា វរថុ

- ទ្យ៊ីផារហិរញ្ា វរថុ
- ណសដឋកិចេ
- ណសដឋកិចេ

- ណសដឋកិចេកសិកមម*
- ណសដឋកិចេ

មាន

- ធនាគារ និង ហិរញ្ា វរថុ

- កមមវ ិធ៊ីព័រ៌មានណសដឋកិចេ - ណសដឋកិចេ
- ណសដឋកិចេ

- ធនាគារ និង ហិរញ្ា វរថុ

- ធនាគារ និ ង ហិរញ្ា វរថុ*
- ធនាគារ និ ង ហិរញ្ា វរថុ

- ណសដឋកិចេអភិវឌឍន៍ *

- វ ិនិណោគ និង ទ្យ៊ីផារភាគហុន

មាន
មាន

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
35

EDUCATION
ABOUT: Helping others through teaching, at any
level, can be a very rewarding career choice. A
degree in education can prepare students to
teach at various levels depending on your
preferences.

COURSES AVAILABLE
Curriculum

and Instruction

Education
Education and Languages
Educational Administration
Educational Management
Educational Planning and Administration

Educational Science
English for Education
Japanese Education
Teaching English as a Foreign Language
Teaching English to Speakers of Other

Languages (TESOL)
Teaching French

UNIVERSITY

Build Bright University

COURSES

Internships

Educational Planning and Administration
Teaching English as a Foreign Language

Cambodian Mekong University Teaching English as a Foreign Language

Cambodian University for
Specialties

Educational
Educational

Human Resources University

Teaching

English as a Foreign Language

IIC University of Technology

Teaching

English as a Foreign Language

Institute of Foreign

Administration
Science

Japanese Education
Languages Teaching English as a
Teaching French

AVAILABLE

Foreign Language
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អប់រ ំ

ការជួយអនក្សដនទសទៀតតាររយៈការបសរងៀៃ
រួយ។

បរ ិញ្ញ
ា បរតន្ែនក្សអប់រ ំ

គ្ឺជាជសររើសការងារន្ដលគ្ួររតូវបាៃសលើក្សទឹក្សចិតតបំែុត

អាចឱ្យៃិសេ ិតសចុះបងាាត់បសរងៀៃក្សនងក្សររិ
តសែេងៗ
ុ

អារស័យសៅតារ

ចំណ្ង់ចំណ្ូលចិតតរបស់ខលួៃ។
វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ

- វិទាសាស្រសតអប់រ ំ - ភាសាអង់សគ្លសសរមាប់ការអប់រ ំ

- ក្សរមវិ្ីសក្ស
ិ ាៃិងការបសរងៀៃ - ការអប់រ ំ
- ការអប់រ ំៃិងភាសា - រដឋបាលអប់រ ំ
- រគ្ប់រគ្ងការអប់រ ំ - រដឋបាលៃិងន្ែៃការអប់រ ំ

- អប់រ ំជាភាសាជប៉ាុៃ - បសរងៀៃភាសាអង់សគ្លសជា
ភាសាបរសទស

ៃិោយភាសាសែេងសទៀត (TESOL)
- បសរងៀៃភាសាបារា ំង

សាកលវ ិទ្យាល័យ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ធនធានមនុសស

- បសរងៀៃភាសាអង់សគ្លសសៅអនក្ស

វគគសក
ិ ា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

- ណរៀបចំដផនការនិងរដឋាលអប់រ ំ
- បណរងៀនភាសាអង់ណគលសជាភាសាបរណទ្យស

- បណរងៀនភាសាអង់ណគលសជាភាសាបរណទ្យស
- រដឋាលអប់រ ំ
- វ ិទ្យាសាស្រសតអប់ រ ំ
- បណរងៀនភាសាអង់ណគលសជាភាសាបរណទ្យស

មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យអាយអាយសុ៊ីននបណចេកវ ិទ្យា - បណរងៀនភាសាអង់ណគលសជាភាសាបរណទ្យស

វ ិទ្យាសាថន ភាសាបរណទ្យស

- អប់រ ំភាសាជបុន
- បណរងៀនភាសាអង់ណគលសជាភាសាបរណទ្យស
- បណរងៀនភាសាារំង
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EDUCATION
UNIVERSITY
International University

COURSES

Internships

Teaching

English as a Foreign
Language*

AVAILABLE

National University of
Management

English

Norton University

Teaching

English as a Foreign Language

Panha Chiet University

Teaching

English as a Foreign Language

Pannasastra University
of Cambodia

Curriculum and Instruction
Educational Administration
Teaching English to Speakers

Phnom Penh International
University

English

University of Cambodia

Education

Vanda Institute

Teaching

Western University

Education and Languages**
Education Science
Teaching English as a Foreign

for Education

AVAILABLE

of Other

for Education

English as a Foreign Language

AVAILABLE
Language

*Associate Degree also available for this course
**Associate Degree only for this course
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អប់រ ំ

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ជារិរគប់រគង

វគគសក
ិ ា
- បណរងៀនភាសាអង់ណគលសជាភាសាបរណទ្យស*

ការចុោះកមមសក
ិ ា
មាន

- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ ការអប់រ ំ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ន័ររុន

- បណរងៀនភាសាអង់ណគលសជាភាសាបរណទ្យស

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ

- បណរងៀនភាសាអង់ណគលសជាភាសាបរណទ្យស

មាន

- កមមវ ិធ៊ី សិកា និង ការបណរងៀន

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសត

- រដឋាលអប់ រ ំ
- បណរងៀនភាសាអង់ណគលសណៅអនកនិោយភាសាណផសង
ណទ្យៀរ (TESOL)

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា
សាកលវ ិទ្យាល័យ វន់ដា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណវណសទើន

- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ ការអប់រ ំ
- ការអប់ រ ំ
- បណរងៀនភាសាអង់ណគលសជាភាសាបរណទ្យស
- ការអប់ រ ំ និ ង ភាសា**
- វ ិទ្យាសាស្រសតអប់ រ ំ

មាន

- បណរងៀនភាសាអង់ណគលសជាភាសាបរណទ្យស

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
សញ្ញា ** មានន័យថា មានដរថានក់បរ ិញ្ញាបរររងដរបុណ្ណោះ។
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ENGINEERING
ABOUT: Apply scientific, economic and social knowledge
to
designing and building structures, machines and processes.
Within the engineering profession, there are thousands of
challenging activities in areas such as research, development,
CAREERS: Electrical, civil, marine, chemical, software,
systems and manufacturing engineering.

COURSES AVAILABLE
Chemical

and Food Engineering
Civil Engineering
Computer Engineering
Electrical and Electronic Engineering
Electrical and Energy Engineering

UNIVERSITY
Asia Euro University

Build Bright University

Electrical Engineering
Engineering
Engineering Technology
Mechanical and Industrial Engineering
Medical Engineering & Technology
Rural Engineering
Telecommunication Engineering

COURSES
Electrical Engineering
Electronic Engineering

Internships
AVAILABLE

Civil Engineering*
Electrical and Electronic Engineering*
Electronic and Telecommunication

Engineering
Engineering Technology**
Cambodian Mekong University Civil Engineering
Cambodian University
for Specialties
Cambodian International
University
Limkokwing University of
Creative Technology

Civil Engineering*
Electrical Engineering*
Electronic Engineering*
Electrical and Electronic Engineering
Energy Technology Engineering

Software

Engineering with Multimedia

 Civil Engineering
National Polytechnic Institute
 Electrical Engineering
of Cambodia
 Electronic Engineering
*Associate Degree also available for this course
**Associate Degree only for this course
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វិសក្ស
វ រម
យក្សចំសណ្ុះដឹងន្ែនក្សវិទាសាស្រសត

សសដឋក្សិចច

ៃិង

សងគរ

មា៉ាសុៃ
ី ៃិងដំសណ្ើរការ។ សៅក្សនងជំ
នាញវិសក្ស
វ រម សយើងស
ុ

សៅរចនាៃិងសាងសង់រចនាសរព័ៃធអគារ

ញ
ើ មាៃសក្សរមភាពជាសរចើៃដូចជា ការសិក្សា

រសាវរជាវ ការអភ្ិឌឍៃ៍ ការរចនា ការែលិត ៃិងរបតិបតតិការ នៃែលិតែលៃិងសសវាក្សរមជាសដើរ។
ជំនាញការងារ៖ វិសក្ស
វ រមសអ

ក្ស
ិ រតូៃិក្ស សំណ្ង់សវ
ី ុ ិល នាវា គ្ីរី ក្សរមវិ្ក្ស
ី ំព
ុ យទ័
ូ រ របព័ៃធ ៃិង ែលិតក្សរម។

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- វិសក្ស
វ រម

- វិសក្ស
វ រមគ្ីរីៃិងចំណ្ីអាហារ

- បសចចក្សវិទាវិសក្ស
វ រម

- វិសក្ស
វ រមសវ
ី ុ ិល - វិសក្ស
វ រមក្សំព
ុ យទ័
ូ រ
- វិសក្ស
វ រមអគ្គិសៃីៃិងសអ

- វិសក្ស
វ រមសរកាៃិក្សៃិងឧសា

ក្ស
ិ រតូៃិក្ស

- វិសក្ស
វ រមៃិងបសចចក្សវិទាឧសថ្

- វិសក្ស
វ រមអគ្គិសៃីៃិងថារពល

- វិសក្ស
វ រមជៃបទ

- វិសក្ស
វ រមអគ្គិសៃី

- វិសក្ស
វ រមទូរគ្រនាគ្រៃ៍

សាកលវ ិទ្យាល័យ

សាកលវ ិទ្យាល័យ អាសុ៊ីអឺរប
ុ

ក្សរម

វគគសិកា
- វ ិសវកមមអគគិសន៊ី

- វ ិសវកមមណអឡិកររូនិក

ការចុោះកមមសិកា
មាន

- វ ិសវកមមសុ៊ីវ ិល*

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

- វ ិសវកមមអគគិសន៊ីនិងណអឡិកររូនិក*
- វ ិសវកមមណអឡិកររូនិកនិងទ្យូរគមនាគមន៍
- បណចេកវ ិទ្យាវ ិសវកមម**

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា
សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិកមពុជា

- វ ិសវកមមសុ៊ីវ ិល
- វ ិសវកមមសុ៊ីវ ិល*

- វ ិសវកមមអគគិសន៊ី *
- វ ិសវកមមណអឡិកររូនិក*
- វ ិសវកមមអគគិសន៊ីនិងណអឡិកររូនិក
- វ ិសវកមមបណចេកវ ិទ្យាថាមពល

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
សញ្ញា ** មានន័យថា មានដរថានក់បរ ិញ្ញាបរររងដរបុណ្ណោះ។
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ENGINEERING

UNIVERSITY

International University

COURSES
Civil Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering
Engineering Technology
Medical Engineering and

Internships

AVAILABLE
Technology

Institut de Technologie du
Cambodge

Chemical and Food Engineering
Civil Engineering
Electrical and Energy Engineering
Mechanical and Industrial Engineering
Rural Engineering

National Technical Training
Institute

Civil Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering

Norton University

Civil Engineering
Electrical and Electronic

Engineering

Panha Chiet University

Civil Engineering
Electrical and Electronic

Engineering

Pannasastra University of
Cambodia

Civil

Phnom Penh International
University

Civil Engineering
Telecommunication

Preah Kossomak
Polytechnic Institute

Civil Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering

Royal University of Phnom
Penh
Zaman University

Engineering

Engineering

Information Technology
Electrical Engineering
Bioengineering
Civil

AVAILABLE

Engineering

Engineering
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វិសក្ស
វ រម

សាកលវ ិទ្យាល័យ

វគគសក
ិ ា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

- វ ិសវកមមសុ៊ីវ ិល

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

- វ ិសវកមមអគគិសន៊ី
- វ ិសវកមមណអឡិកររូនិក
- បណចេកវ ិទ្យាវ ិសវកមម

មាន

- វ ិសវកមមនិងបណចេកវ ិទ្យាណវជជសាស្រសត
- វ ិសវកមមគ៊ីម៊ីនិងចំណ៊ីអាហារ

វ ិទ្យាសាថនបណចេកវ ិទ្យាកមពុជា

- វ ិសវកមមសុ៊ីវ ិល

- វ ិសវកមមអគគិសន៊ីនិងថាមពល
- វ ិសវកមមណមកានិកនិងឧសាហកមម
- វ ិសវកមមជនបទ្យ

- វ ិសវកមមរថយនត

វ ិទ្យាសាថនជារិបណុ ត ោះប្
ត លបណចេកណទ្យស

- វ ិសវកមមសុ៊ីវ ិល

- វ ិសវកមមអគគិសន៊ី

- វ ិសវកមមណអឡិកររូនិក

- វ ិសវកមមណមកានិកទ្យូណៅ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ន័ររុន
សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា
សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ហាដមន

- វ ិសវកមមសុ៊ីវ ិល

- វ ិសវកមមអគគិសន៊ីនិងណអឡិកររូនិក

មាន

- វ ិសវកមមសុ៊ីវ ិល

- វ ិសវកមមអគគិសន៊ីនិងណអឡិកររូនិក
- វ ិសវកមមសុ៊ីវ ិល
- វ ិសវកមមសុ៊ីវ ិល

- វ ិសវកមមទ្យូរគមនាគមន៍
- វ ិសវកមមសុ៊ីវ ិល
43

GEOGRAPHY
ABOUT: Study the social and physical processes that
shape a location over time.

COURSES
AVAILABLE

CAREERS: Urban planning, community development
and writer/researcher.

Geography

UNIVERSITY
Cambodian University for Specialties
IIC University of Technology
Royal University of Phnom Penh

COURSES

Internships

Geography
Geography
Geography
Community

Development
University of Cambodia

Geography

HISTORY
ABOUT: A degree in history focuses on the
interpretation of the past, criticizing evidence and
theories about events.

COURSES AVAILABLE

CAREERS: Teaching, law, social work, business
administration.

UNIVERSITY

Ancient

History
Archeology
Ethnography

COURSES

Cambodian University for Specialties

History

IIC University of Technology

History

International University

History

Pannasastra University of Cambodia

History

Royal University of Fine Arts

Ancient History
Archeology
Ethnography

Royal University of Phnom Penh

History

University of Cambodia

History*

Internships

AVAILABLE

*Associate Degree also available for this course
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ភ្ូរិវិទា
សិក្សាអំពីដំសណ្ើរការសងគរៃិងរ ូបវៃត ន្ដលបសងកើតជាតំបៃ់ឬទីតា ំងណារួយ ។
ជំនាញការងារ៖ ន្ែៃការសរៀបចំទីរក្សុង អភ្ិវឌឍៃ៍ស

គ្រៃ៍ ៃិងអនក្ស

ៃិពៃធ/អនក្សរសាវរជាវ ។

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- ភ្ូរិវិទា

សាកលវ ិទ្យាល័យ

វគគសក
ិ ា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

- ភូមិវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ អាយអាយសុ៊ីននបណចេកវ ិទ្យា

- ភូមិវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនភ
ទ ំណន ពញ

- ភូមិវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

- ភូមិវ ិទ្យា

របវតតិវិទា
សិក្សាសលើការបក្សរសាយអតីតកាល បងាាញភ្សតតាងៃិ
ងរទឹសអ
ី ត ំពីរពឹតតិការណ្៍ន្ដលបាៃសក្សើតស
ុ

ង
ើ ។

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
ជំនាញការងារ៖ បសរងៀៃ ចាប់ សងគរក្សិចច រដឋបាល

- បុរាណ្របវតតិវិទា - បុរាណ្វតែុ

ណ្ិជា

វិទា - ជាតិពៃធុសាស្រសត - របវតតិវិទា

ក្សរម ។

សាកលវ ិទ្យាល័យ

វគគសក
ិ ា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

- របវរតិវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ អាយអាយសុ៊ីននបណចេកវ ិទ្យា

- របវរតិវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

- របវរតិវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា

- របវរតិវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនវទ ិចិររសិលបៈ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនភ
ទ ំណន ពញ
សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

មាន

- បុរណរបវរតិវ ិទ្យា - បុរណវរថុ
វ ិទ្យា- ជារិពនធុសាស្រសត
- របវរតិវ ិទ្យា

- របវរតិវ ិទ្យា*

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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HEALTH SCIENCES
ABOUT: Degrees in health are concerned with the well-being
of other people. Study in these majors requires a strong
scientific interest with a dedicated attitude.
Medicine
Midwifery
Community Health Education
Nursing
Dental Surgery
Odonto-stamology
Dentistry
Pediatrics
Gynecology
Pharmacy
Homeopathy
Physiotherapy
Laboratory/Research
Public Health
Medical Science

COURSES AVAILABLE

UNIVERSITY

COURSES

Internships

Cambodia University for the
Specialties

Pedagogical

International University

Dental Surgery**
Dentistry
Homeopathy
Laboratory/Research*
Medicine
Midwifery*
Nursing*
Pediatrics
Pharmacy
Physiotherapy

AVAILABLE

Puthisastra University

Dentistry
Laboratory/Research**
Medicine
Midwifery**
Nursing*
Pharmacy
Public Health

AVAILABLE

Universite des Sciences de
la Sante

Medicine
Dentistry (Odonto-stamology)
Pharmacy
Nursing
Midwifery

University of Cambodia

Community

Psychology

Health Education

*Associate Degree also available for this course
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វិទាសាស្រសតសខា
ុ ភ្ិបាល
សិក្សាសៅសលើសខ
ុ ភាពរបស់រៃុសេ។

រុខវិជាាសៃុះតររូវឲ្យអនក្សសិក្សាមាៃចំណាប់អាររមណ្៍ខាល ំងខាង

វិទាសាស្រសត ៃិងមាៃឥរ ិោបថ្សបតជា្ចិតតខពស ់ ។

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- អប់រ ំសុខភាពស

គ្រៃ៍ - វិជាាវុះកាត់មាត់ស្មញ

- វិជាាទៃតសពទយ - សរាគ្ស្រសតី - របព័ៃធពាបាលសរាគ្
- ទីពិសសា្ៃ៍/រសាវរជាវ - វិទាសាស្រសតឱ្សថ្

- ឱ្សថ្ - វិជាាសពទយឆមប - វិជាាគ្ិោៃុបោឋយិកា
- Odonto-stamology - វិជាាសពទយក្សុមារ
- ឱ្សថ្សាស្រសត - ្រមជាតិពាបាល - សុខភាពសា
ធារណ្ៈ

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

វគគសក
ិ ា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

- ចិរតវ ិទ្យា
- វ ិជាជវោះការ់ មារ់ណធមញ**

- វ ិជាជទ្យនតណពទ្យយ - របព័នធពាាលណរគ

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

- ទ្យ៊ីពិណសាធន៍ /ស្រសាវរជាវ - ឱសថ - វ ិជាជ
ណពទ្យយឆមប*

- វ ិជាជគិ លានុបដាឋយិកា*

មាន

- វ ិជាជណពទ្យយកុមារ - ឱសថសាស្រសត - ធមមជារិ
ពាាល
- វ ិជាជទ្យនតណពទ្យយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ពុទ្យិសា
ធ ស្រសត

- ទ្យ៊ីពិណសាធន៍ /ស្រសាវរជាវ**

- ឱសថ

- វ ិជាជណពទ្យយឆមប** - វ ិជាជគិលានុបដាឋយិកា*

មាន

- ឱសថសាស្រសត - សុខភាពសាធារណៈ

សាកលវ ិទ្យាល័យ វ ិទ្យាសាស្រសតសុខាភិាល
សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

- ឱសថ - Odonto-stamology
- ឱសថសាស្រសត
- អប់រ ំសុខភាពសហគមន៍

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
សញ្ញា ** មានន័យថា មានដរថានក់បរ ិញ្ញាបរររងដរបុណ្ណោះ។
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HUMANITIES
ABOUT: Humanities focus on the cultures of various peoples
from different periods of time and locations.

COURSES AVAILABLE
American

Studies
Anthropology
Archeology
Asian Studies
Cambodian Studies
Development Studies*

Ethnography
Khmer Studies
Human Resources Management
Human Resource Management

and Industrial Relations
Humanity Sciences
Southeast Asian Studies

UNIVERSITY
Build Bright University

Cambodian University for
Specialties

Pannasastra University of Cambodia

COURSES

Internships

Human

Resource Management
and Industrial Relations

Human

Resources Management

Anthropology
Archeology
Asian Studies
Khmer Studies
Southeast Asian

Studies

Royal University of Fine Arts

Archeology
Ethnography

University of Cambodia

American Studies *
Cambodian Studies*
Development Studies*
Southeast Asian Studies*
Asian studies

*Associate Degree also available for this course
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រៃុសេសាស្រសត
សិក្សាអំពីវបប្រ៌របស់រក្សុររៃុសេសែេងគាន សៅក្សនងសរ័
យកាលៃិងទីក្សន្ៃលងសែេងគាន ។
ុ

- ជាតិពៃធុសាស្រសត - ការសិក្សាអំពីន្ខមរ

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- ការសិក្សាអំពីអាសររ ិក្ស

- រគ្ប់រគ្ង្ៃធាៃរៃុសេ

- ៃរវិទា

- រគ្ប់រគ្ង្ៃធាៃរៃុសេ ៃិងទំនាក្ស់ទំៃង

- បុរាណ្វិទា - ការសិក្សាអំពីអាសុី
- ការសិក្សាអំពីក្សរពុជា - ការសិក្សាអភ្ិវឌឍៃ៍*

ឧសា

- វិទាសាស្រសតរៃុសេ

- ការសិក្សាអំពីអាសុអា
ី សគ្នយ ៍

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

ក្សរម

វគគសក
ិ ា
- រគប់រគងធនធានមនុ សស និ ងទ្យំនាក់ទ្យំនង
ឧសាហកមម

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

- រគប់រគងធនធានមនុ សស

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

- វ ិទ្យាសាស្រសតមនុ សស

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនវទ ិចិររសិលបៈ

ការចុោះកមមសក
ិ ា

មាន

- នរវ ិទ្យា - បុរណវ ិទ្យា
- ការសិកាអំព៊ីអាសាន -ការសិកាអំព៊ីដខមរ
- ការសិកាអំព៊ីអាសុ៊ីអាណគនយ៍
- បុរណវ ិទ្យា - នរវ ិទ្យា
- ការសិកាអំព៊ីអាណមរ ិក *

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

- ការសិកាអំព៊ីកមពុជា *
- សិកាអភិ វឌឍន៍ *

*

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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LANGUAGES
CAREERS: The economy is becoming increasingly international and
more and more companies need employees who can communicate
effectively with colleagues and organizations across the world.

COURSES AVAILABLE
Asian

Studies
Business Japanese
Chinese
Communication Arts
English

English
English
English

for Business
for Communication
for International
Business
English Interpretation
English Literature
French

UNIVERSITY
Asia Euro University

Japanese for Business
Japanese Language
Khmer Literature
Khmer Studies
Korean Studies
South East Asian Studies

COURSES
Chinese for Business
English*
English for Business
English for Translation

Internships

AVAILABLE
and

Interpretation
Build Bright University

English**
English for International Business
Translation and Interpretation

English-Khmer-English (BA in TI EKE)

Cambodian Mekong
University
Cambodian University
for Specialties
Human Resources University

IIC University of Technology

Business Japanese
English for Business

English Literature*
Khmer Literature
English

for Communication

Chinese Language
English business Communication
Japanese Language

International University

Communication Arts
English**
English Literature

National University of
Management

English
English

for Education
for Work Skills

English

Literature

National Polytechnic Institute of
Cambodia

AVAILABLE

*Associate Degree also available for this course
**Associate Degree only for this course

AVAILABLE
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ភាសាបរសទស
ជំនាញការងារ៖ សសដឋក្សិចចក្សំពុងកាៃ់ន្តមាៃលក្សខណ្ៈជាអៃតរជាតិ ស

យ
ើ រក្សុរ

ការបុគ្គលក្ស
ិ ន្ដលអាចស្វើទំនាក្ស់ទំៃងរបក្សបសោយរបសិទធិភាពជារួយស
ក្សនងពិ
ភ្ពសោក្ស។
ុ

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ

- ការសិក្សាអំពីអាសា៊ាៃ
- ភាសាជប៉ាុៃ

ណ្ិជាក្សរម

- សិលបៈទំនាក្ស់ទំៃង
- ភាសាអង់សគ្លស
- ភាសាអង់សគ្លសសរមាប់

ណ្ិជា

សសវិក្សៃិងអងគការនានាសៅ

ក្សរម

- ភាសាបារា ំង

- ភាសាអង់សគ្លសសរមាប់ទំនាក្ស់

- ភាសាជប៉ាុៃសរមាប់

ទំៃង

- ភាសាជប៉ាុៃ

- ភាសាអង់សគ្លសសរមាប់

- ភាសាចិៃ

ុៃ
៊ា កាៃ់ន្តសរចើៃក្សំពុងរតូវ

ណ្ិជា

ណ្ិជាក្សរម

- អក្សេរសាស្រសតន្ខមរ

ក្សរមអៃតរជាតិ

- ការសិក្សាអំពីន្ខមរ

- បក្សន្របភាសាអង់សគ្លស

- ការសិក្សាអំពីក្សសូ រ ៉ា

- អក្សេរសាស្រសតអង់សគ្លស

- ការសិក្សាអំពីអាសុអា
ី សគ្នយ ៍

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ អាសុ៊ីអឺរប
ុ

វគគសក
ិ ា
- ភាសាចិនសរមាប់ពាណិជជកមម - ភាសាអង់ ណគលស*
- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ ពាណិជជកមម

ការចុោះកមមសក
ិ ា
មាន

- ភាសាអង់ ណគលសរមាប់ បកដរប

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

- ភាសាអង់ ណគលស**
- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ ពាណិជជកមមអនតរជារិ
- ភាសាអង់ ណគលសរមាប់ បកដរប

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា
សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា
សាកលវ ិទ្យាល័យ ធនធានមនុសស
សាកលវ ិទ្យាល័យអាយអាយសុ៊ីននបណចេកវ ិទ្យា
សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ជារិរគប់រគង

- ភាសាជបុនសរមាប់ ពាណិជជកមម
- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ ពាណិជជកមម
- អកសរសាស្រសតអង់ណគលស*
- អកសរសាស្រសតដខមរ
- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ទ្យំនាក់ទ្យំនង

មាន

- ភាសាចិន - ភាសាជបុន
- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ទ្យំនាក់ទ្យំនងពាណិជជកមម
- សិលបៈទ្យំនាក់ទ្យំនង - ភាសាអង់ណគលស**
- អកសរសាស្រសតអង់ណគលស

មាន

- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់អប់ រ ំ
- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ជំនាញការងារ

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
សញ្ញា ** មានន័យថា មានដរថានក់បរ ិញ្ញាបរររងដរបុណ្ណោះ។
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LANGUAGES
UNIVERSITY

COURSES

Internships

Cambodian Mekong University English for business
National University of
Management

English

Norton University

English
English

Panha Chiet University

for Communication
Interpretation and Translation

English Language
English for Business
English Interpretation and Translation
Teaching English as a Foreign

Language
Pannasastra University
of Cambodia

Asian Studies
English for Communication
Khmer Studies
South East Asian Studies

Phnom Penh
International University

English
English

Puthisastra University

English

Royal University of
Phnom Penh

English
French
Japanese Language
Khmer Literature
Korean Studies
International Studies

University of Cambodia

Chinese*
English*
French*
Japanese*
Linguistics

Vanda Institute

for Business
Literature

English for Business
English for Communication
Teaching English as a Foreign

Language
Western University

English for Communication
Teaching English as a Foreign

Language
Zaman University

English

*Associate Degree also available for this course

for Teaching
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ភាសាបរសទស

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា
សាកលវ ិទ្យាល័យ ន័ររុន

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ

វគគសក
ិ ា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ ពាណិជជកមម
- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ទ្យំនាក់ទ្យំនង
- ភាសាអង់ ណគលសរមាប់ បកដរប
- ភាសាអង់ ណគលស
- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ ពាណិជជកមម
- ភាសាអង់ ណគលសរមាប់ បកដរប
- ការសិកាអំព៊ីអាសាន

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ពុទ្យិសា
ធ ស្រសត
សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនភ
ទ ំណន ពញ

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា
វ ិទ្យាសាថន វន់ដា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណវណសទើន
សាកលវ ិទ្យាល័យ ហាដមន

- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ទ្យំនាក់ទ្យំនង
- ការសិកាអំព៊ីដខមរ
- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ ពាណិជជកមម
- អកសរសាស្រសតអង់ណគលស
- ភាសាអង់ ណគលស
- ភាសាអង់ ណគលស *

- ភាសាារំង*

- ភាសាជបុនសរមាប់ ពាណិជជកមម * - ភាសាជបុន*
- អកសរសាស្រសតដខមរ * - ការសិកាអំព៊ីកូណរ
- ភាសាចិន - ភាសាអង់ណគលស - ភាសាារំង
- ភាសាជបុន - ភាសាវ ិទ្យា
- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ ពាណិជជកមម
- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ទ្យំនាក់ទ្យំនង
- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់ទ្យំនាក់ទ្យំនង
- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់បណរងៀនជាភាសាបរណទ្យស
- ភាសាអង់ ណគលសសរមាប់បណរងៀន

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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LAW

ABOUT: Within the field of law, there are many different
areas of specialization such as business law, public law,
private law, criminal law and corporate law.

COURSES AVAILABLE
Business
Law
Law

Law

and Political Science

Law in Human
Liberal law
Private Law
Public Law

Rights

UNIVERSITY

COURSES

Asia Euro University

Law

Build Bright University

Liberal Law
Private Law
Public Law

Cambodian Mekong University

Business Law
Law*
Law in Human

Internships
AVAILABLE

Rights

Cambodian University for Specialties

Law
Private Law*
Public Law*

IIC University of Technology

 Law
Legal


International University

Economic Law
General Law
International Law

National University of Management

Law

Norton University

Law

Panha Chiet University

Law

Pannasastra University

Law

Phnom Penh International University

Law

Puthisastra University

Law

Royal University of Law and Economics

Law

University of Cambodia

Private Law
Public Law

Western University

ASEAN
Law**

Studies

AVAILABLE

AVAILABLE

Law

**Associate Degree only for this course
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ចាប់
សៅក្សនងចាប់
មាៃរុខវិជាាជំនាញ
ុ
ជៃ ចាប់រព

ម ទណ្ឌ ៃិងចាប់រក្សុរ

ក្ស់ព័ៃធជាសរចើៃ ដូចជា ចាប់
ុៃ
៊ា ជាសដើរ។

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ


ចាប់

- ចាប់សសរ ីៃិយរ

ណ្ិជាក្សរម - ចាប់ - ចាប់ ៃិងវិទា

សាស្រសតៃសោបាយ

ណ្ិជាក្សរម ចាប់សាធារណ្ៈ ចាប់ឯក្ស

- ចាប់សទ
ិ ធិរៃុសេ

- ចាប់ឯក្សជៃ
- ចាប់សាធារណ្ៈ

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ អាសុ៊ីអឺរប
ុ

វគគសក
ិ ា
- ចាប់

ការចុោះកមមសក
ិ ា
មាន

- ចាប់*

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

- ចាប់ និង វ ិទ្យាសាស្រសតនណោាយ
- ចាប់ឯកជន
- ចាប់សាធារណៈ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

- ចាប់ពាណិជជកមម - ចាប់ * - ចាប់សិទ្យិធមនុ សស
- ចាប់

សាកលវ ិទ្យាល័យ អាយអាយសុ៊ីននបណចេកវ ិទ្យា - ចាប់
សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ជារិរគប់រគង

មាន

- ចាប់សាធារណៈ

- ចាប់

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ

- ចាប់

សាកលវ ិទ្យាល័យ ពុទ្យិសា
ធ ស្រសត

- ចាប់

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណវណសទើន

- ចាប់សាធារណៈ

- ចាប់ពាណិជជកមម - ចាប់ឯកជន

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសត

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

- ការសិកាចាប់

- ចាប់អនតរជារិ

- ចាប់

សាស្រសតណសដឋកិចេ

- ចាប់សាធារណៈ*

- ចាប់ណសដឋកិចេ - ចាប់ទ្យូណៅ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ន័ររុន

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនន
ទ ៊ីរិសាស្រសត និងវ ិទ្យា

- ចាប់ឯកជន*

មាន

- ចាប់
- ចាប់ឯកជន - ចាប់សាធារណៈ
- ចាប់អាសាន

- ចាប់**

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
សញ្ញា ** មានន័យថា មានដរថានក់បរ ិញ្ញាបរររងដរបុណ្ណោះ។
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MANAGEMENT
ABOUT: Examines policies and practices in the context of
organizations, management theory, leadership, communication,
employment relations and organizational behavior.
COURSES AVAILABLE
Advertising Management
Band Management
Business and Enterprise Management
Business Management
Chattel and Land Management
Construction Engineering
Economics and Management
Enterprise Management
Entrepreneurship and Enterprise Management
General Management and Management
Hospitality and Catering Management
Hospitality Management

UNIVERSITY

Hotel Management
Human Management
Information Systems Management
International Business Management
Management
Operations Management
Organization Management
Project and Program Development

Management
Project Management
Property and Land Management
Sales Management
Tourism Management
Travel and Tourism Management

COURSES

Asia Euro University Management

Internships
AVAILABLE

Construction

Build Bright
University

Cambodian Mekong
University

Engineering and
Management
Enterprise Management
Farm and Agribusiness Management
Farm Management
General Management
Hospitality and Catering Management
Import-Export Management
Operations Management
Project and Program Development
Management
Procurement and Logistics Management
Project Management
Property and Land Management
Supply Network Management
Tourism Management
Business and Enterprise
Management
Enterprise Management
Human Management
International Business Management
Management
Organization Management
Project Management
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រគ្ប់រគ្ង
រតួតពិៃិតយៃិងអៃុវតតសៅៃូវរទឹសរី ត គ្ប់រគ្ង ភាពជាអនក្សដឹក្សនា ំ ការស្វើទំនាក្ស់ទំៃង

ទំនាក្ស់ទំៃងការ

ងារ ៃិងឥរ ិោបថ្ជាលក្សខណ្ៈអងគការ ក្សនងបរ
ិបទនៃអងគការ។
ុ

ំ ញការងារ៖ រគ្ប់រគ្ងទូសៅ ែតលរ់ បឹក្សា ៃិង សរជើសសរ ើស្ៃធាៃរៃុសេ ។
ជនា
វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- រគ្ប់រគ្ងការែាយ

ណ្ិជាក្សរម

- រគ្ប់រគ្ង

ណ្ិជាក្សរមៃិងស

រគាស

- រគ្ប់រគ្ង

ណ្ិជាក្សរម - រគ្ប់រគ្ងដី្លីៃិងសងាារ ឹរ

- វិសក្ស
វ រមសណ្
ំ
ង់ - សសដឋក្សិចចៃិងរគ្ប់រគ្ង
- រគ្ប់រគ្ងស
រគ្ងស

រគាស - ស

រគ្ិៃភាព ៃិងរគ្ប់

រគាស - រគ្ប់រគ្ង ៃិង រគ្ប់រគ្ងទូសៅ

- រគ្ប់រគ្ងបដិសណា
ឋ រក្សិចចៃិងសភាជៃីយោឋៃ

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ អាសុ៊ីអឺរប
ុ

- រគ្ប់រគ្ងបដិសណា
ឋ រក្សិចច - រគ្ប់រគ្ងសណា
ឋ គារ
- រគ្ប់រគ្ង្ៃធាៃរៃុសេ - រគ្ប់រគ្ងរបព័ៃធ
ព័ត៌មាៃ - រគ្ប់រគ្ង

ណ្ិជាក្សរមអៃតរជាតិ

-រគ្ប់រគ្ង - រគ្ប់រគ្ងរបតិបតិតការ - រគ្ប់រគ្ងអងគ
ការ - រគ្ប់រគ្ងអភ្ិវឌឍៃ៍គ្សរមាងៃិងក្សរមវិ្ី
- រគ្ប់រគ្ងគ្សរមាង - រគ្ប់រគ្ងដី្លីៃិងអចលៃ
រទពយ - រគ្ប់រគ្ងការលក្ស់ - រគ្ប់រគ្ងសទសចរណ្៍
- រគ្ប់រគ្ងដំសណ្ើក្សរាៃតៃិងសទសចរណ្៍

វគគសក
ិ ា
- រគប់រគង

ការចុោះកមមសក
ិ ា
មាន

- វ ិសវកមមនិងរគប់រគងសំណង់
- សហរគិនភាព និងរគប់ រគងសហរគាស
- រគប់រគងកសិដាឋននិងកសិពាណិជជកមម
- រគប់រគងកសិដាឋន

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

- រគប់រគងទ្យូ ណៅ
- រគប់រគងការនាំណចញ-នាំចូល
- រគប់រគងរបរិបរតិការ

- រគប់រគងអភិឌឍន៍គណរមាងនិ ងកមមវ ិធ៊ី
- រគប់រគងគណរមាង
- រគប់រគងដ៊ីធ៊ីលនិងអចលនរទ្យពយ
- រគប់រគងដំ ណណើកមានតនិងណទ្យសចរណ៍
- រគប់រគងពាណិជជកមមនិងសហរគាស
- រគប់រគងសហរគាស

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា

- រគប់រគងធនធានមនុ សស
- រគប់រគងពាណិជជកមមអនតរជារិ
- រគប់រគង
- រគប់រគងអងគការ
- រគប់រគងគណរមាង
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MANAGEMENT
UNIVERSITY

Cambodian University for
Specialties

Human Resources University
International University
Limkokwing University of
Creative Technology
National Polytechnic Institute of
Cambodia
National University of
Management
Norton University

Panha Chiet University

Pannasastra University of
Cambodia
Phnom Penh International
University
Preah Kossomak Polytechnic
Institute
Puthisastra University
Royal University of Law and
Economics
Royal University of Phnom Penh

COURSES

Internships

Advertising Management
Chattel and Land Management
Hotel and Tourism Management
Information Systems

Management
International Business
Management
Management*
Management*
Hotel and Tourism Management
Information Systems Management
Project Management
Sales Management

AVAILABLE

Tourism Management

AVAILABLE

AVAILABLE

Management of Technology
Management
Management
Band Management
Hospitality Management
Hotel Management
International Business Management
Tourism Management
Management
Tourism Management
Information Systems Management
Management
Management*
Management

AVAILABLE

Economics and Management
Natural Resource Management
Business Management*
Hospitality and Tourism

University of Cambodia

Western University

Management
Human Resource Management
Supply Chain Management
Information Systems Management
Management

*Associate Degree also available for this course
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រគ្ប់រគ្ង
សាកលវ ិទ្យាល័យ

វគគសិកា

ការចុោះកមមសិកា

- រគប់រគងការផាយពាណិជជកមម
- រគប់រគងដ៊ីធ៊ីលនិងសងាារ ឹមរទ្យពយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

- រគប់រគងស្
ឋ គារនិ ងណទ្យសចរណ៍
- រគប់រគងរបព័នធព័រ៌មាន -រគប់រគង
ពាណិជជកមមអនតរជារិ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ធនធានមនុសស

- រគប់រគង*

kokwing

- រគប់រគងរបព័នធព័រ៌មាន -រគប់រគង

មាន

គណរមាង -រគប់រគងការលក់

Lim-

វ ិទ្យាសាថនជារិពហុបណចេកណទ្យសកមពុជា

- រគប់រគងណទ្យសចរណ៍

-រគប់រគង

សាកលវ ិទ្យាល័យ ន័ររុន

-រគប់រគង

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ

- រគប់រគងបដិស្
ឋ រកិចេ -រគប់រគង
ស្
ឋ គារ - រគប់រគងណទ្យសចរណ៍

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា

- រគប់រគងណទ្យសចរណ៍

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ

-រគប់រគងរបព័នធព័រ៌មាន -រគប់រគង

វ ិទ្យាសាថនពហុបណចេកណទ្យសរពោះកុសុមៈ

-រគប់រគង*

សាកលវ ិទ្យាល័យ ពុទ្យសា
ិធ ស្រសត

-រគប់រគង

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនន
ទ ៊ីរិសាស្រសត និងវ ិទ្យា

មាន

- រគប់រគងបណចេកវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ជារិរគប់រគង

សាស្រសតណសដឋកិចេ

មាន

- រគប់រគងស្
ឋ គារ និងណទ្យសចរណ៍

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ បណចេកវ ិទ្យានចនរបឌិរ

-រគប់រគង*

មាន

- ណសដឋកិចេ និង រគប់ រគង
-រគប់រគងពាណិជជកមម*

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

-រគប់រគងបដិ ស្
ឋ រកិចេនិងណទ្យសចរណ៍
-រគប់រគងធនធានមនុ សស
-រគប់រគងការផគរ់ផគង់

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណវណសទើន

-រគប់រគង

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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MARKETING
ABOUT: Involves researching and satisfying customer
needs, through product and service development,
planning, pricing, advertising, promotion and distribution.

COURSES AVAILABLE
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

CAREERS: Sales assistants, market research, and
advertising.

and Accounting
and Banking
and Tourism

UNIVERSITY

COURSES

Asia Euro University

Marketing

Build Bright University

Marketing
Marketing
Marketing

Cambodian Mekong University

Marketing

Internships
AVAILABLE

and Accounting
and Banking

Cambodian University for Specialties Marketing*
Human Resources University

Marketing*

AVAILABLE

International University

Marketing*

AVAILABLE

Limkokwing University of
Creative Technology

Marketing

AVAILABLE

National University
of Management

Marketing

AVAILABLE

Pannasastra University of Cambodia

Marketing

Phnom Penh International University

Marketing*

Preah Kossomak Polytechnic Institute Marketing*
Puthisastra University

Marketing

University of Cambodia

Marketing
Marketing

Western University

Marketing

AVAILABLE
and Tourism

*Associate Degree also available for this course
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ទីែារ
ទាក្ស់ទងសៅៃឹងការរសាវរជាវៃិងបំសពញតររូវការរបស់អតិថ្ិជៃ
សសវាក្សរម ការស្វើន្ែៃការ ការក្សំណ្ត់តនរល ការែាយ

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- ទីែារ - ទីែារ ៃិង គ្ណ្សៃយយ
- ទីែារ ៃិង ្នាគារ - ទីែារ ៃិង សទសចរណ្៍

ណ្ិជាក្សរម ការែេពវែាយ ៃិងការន្ចក្សចាយ។

ជំនាញការងារ៖

ជំៃួយការលក្ស់

ែារ ៃិង ែាយ

ណ្ិជាក្សរម។

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ អាសុ៊ីអឺរប
ុ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

តាររយៈការអភ្ិវឌឍែលិតែលៃិង

វគគសក
ិ ា
- ទ្យ៊ីផារ

រសាវរជាវទី

ការចុោះកមមសក
ិ ា
មាន

- ទ្យ៊ីផារ - ទ្យ៊ីផារ និង គណណនយយ
- ទ្យ៊ីផារ និង ធនាគារ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា

- ទ្យ៊ីផារ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

- ទ្យ៊ីផារ*

សាកលវ ិទ្យាល័យ ធនធានមនុសស

- ទ្យ៊ីផារ*

មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

- ទ្យ៊ីផារ*

មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យបណចេកវ ិទ្យានចនរបឌិរLimkokwing - ទ្យ៊ីផារ

មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យ ជារិរគប់រគង

- ទ្យ៊ីផារ

មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា

- ទ្យ៊ីផារ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ

- ទ្យ៊ីផារ*

វ ិទ្យាសាថនពហុបណចេកណទ្យសរពោះកុសុមៈ

- ទ្យ៊ីផារ*

សាកលវ ិទ្យាល័យ ពុទ្យិសា
ធ ស្រសត

- ទ្យ៊ីផារ

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា
សាកលវ ិទ្យាល័យ ណវណសទើន

មាន

- ទ្យ៊ីផារ
- ទ្យ៊ីផារ និងណទ្យសចរណ៍
- ទ្យ៊ីផារ

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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MATHEMATICS
ABOUT: A degree in mathematics provides you with
a broad range of skills in problem solving, logical
reasoning and flexible thinking.
CAREERS: Analytical and quantitative skills are
sought by a wide range of employers. This leads to
careers that can be exciting, challenging and
diverse in nature.

COURSES AVAILABLE
Mathematics

UNIVERSITY
Cambodian University for Specialties
IIC University of Technology

COURSES

Internships

Mathematics
Mathematics

International University

Mathematics

Panha Chiet University

Mathematics

Phnom Penh International University

Mathematics

Royal University of Phnom Penh

Mathematics

University of Cambodia

Mathematics*

AVAILABLE

*Associate Degree also available for this course
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គ្ណ្ិតវិទា

ែតលឱ្
់ យសោក្សអនក្សៃូវជំនាញទូលទ
ំ ូោយរួយសៅក្សនងការសោុះរសាយបញ្ញ
ា សលើក្សគ្ំៃិតសរស
ុ

តុែល ៃិង

ការគ្ិតន្ដលអាចបត់ន្បៃបាៃ ។
ជំនាញការងារ៖ ជំនាញវិគាគ្ៃិងបរ ិមាណ្ គ្ឺជាជំនាញន្ដល

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ

រតូវបាៃគ្ិតគ្ូរសោយៃិសោជក្សជាសរចើៃ។ វានា ំសៅរក្សការងារ

- គ្ណ្ិតវិទា

ន្ដលមាៃលក្សខណ្ៈគ្ួរឱ្យចាប់អាររមណ្៍ខាល ំង របក្សួតរបន្ជង ៃិង
សែេងៗពីគាន។

សាកលវ ិទ្យាល័យ

វគគសក
ិ ា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

- គណិរវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ អាយអាយសុ៊ីននបណចេកវ ិទ្យា

- គណិរវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

- គណិរវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ

- គណិរវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ

- គណិរវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនភ
ទ ំណន ពញ

- គណិរវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

- គណិរវ ិទ្យា*

ការចុោះកមមសក
ិ ា

មាន

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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MEDIA
ABOUT: Develop and create media and services for
communications, advertising, and marketing purposes.

COURSES AVAILABLE

Journalism
Journalism

and Mass
Arts
Communication
International Communication Media and Communication
Communication

UNIVERSITY

COURSES

Internships

Build Bright University

Journalism and Mass Communication

International University

Communication Arts
Journalism

AVAILABLE

Limkokwing University of
Creative Technology

Digital Film and Television
Event Management
Professional Communication

AVAILABLE

Pannasastra University of Cambodia

Communications
Journalism
Media Management

Royal University of Phnom Penh

Media and Communication

University of Cambodia

Communications
Journalism

MUSIC
ABOUT: Develops musical abilities and students also learn
the history, style and practices of musicians and composers.

COURSES AVAILABLE
Band Management
Ethnomusicology

Musical Composition
Performance
Vocalist and Musicologists

Music
University

Courses

Panha Chiet University

Band Management
Musical Composition
Vocalist and Musicologists

Pannasastra University

Ethnomusicology
Music

Royal University of Fine Arts

Music

Internships
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របព័ៃធែេពវែាយព័ត៌មាៃ
គ្ឺជាការអភ្ិវឌឍៃ៍ៃិងបសងកើតរបព័ៃធែេពវែាយព័ត៌មាៃៃិងសសវាក្សរម
ទំនាក្ស់ទំៃង ែាយ

ណ្ិជាក្សរម ៃិងទីែារ។
- សារព័ត៌មាៃ

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ


សរមាប់សគាលបំណ្ងស្វើ

សិលបៈទំនាក្ស់ទំៃង - ទំនាក្ស់ទំៃងអៃតរជាតិ

- សារព័ត៌មាៃ ៃិង របព័ៃធទំនាក្ស់ទំៃង
- របព័ៃធែេពវែាយព័ត៌មាៃ ៃិងទំនាក្ស់ទំៃង

សាកលវ ិទ្យាល័យ

វគគសក
ិ ា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

- សារព័រ៌មាន និង របព័នធទ្យំនាក់ទ្យំនង
- សិលបៈទ្យំ នាក់ទ្យំនង

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ បណចេកវ ិទ្យានចនរបឌិរ

kokwing

ការចុោះកមមសក
ិ ា

- សារព័រ៌មាន

Lim-

មាន

- ភាពយនត និងទ្យូរទ្យសសន៍ឌ៊ីជ៊ីរថល
- រគប់រគងរពឹរិតការណ៍

មាន

- ទ្យំនាក់ទ្យំនងជាអាជ៊ីព

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា
សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនភ
ទ ំណន ពញ

- ទ្យំនាក់ទ្យំនង - សារព័រ៌មាន
- រគប់រគងរបព័នធផសពវផាយ
- របព័នធផសពវផាយ និង ទ្យំនាក់ទ្យំនង

តូរយតរៃីត
គ្ឺជាការអភ្ិវឌឍៃ៍សរតែភាពន្ែនក្សតូរយតស្រៃតី ៃិងសិក្សាអំពីរបវតិត រចនាបថ្ ៃិង ទមាលប់អៃុវតតៃ៍ របស់
តស្រៃតីក្សរៃិងអនក្សៃិពៃធបទសភ្លង។
- ៃិពៃធបទសភ្លង

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- រគ្ប់រគ្ងរក្សុរតស្រៃតី - ជាតិពៃធតូ
ុ រយតស្រៃតី

- ការសន្រតង

- តូរយតស្រៃតី

- ចសររៀង ៃិង តូរយតស្រៃតី
សាកលវ ិទ្យាល័យ

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា
សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនវទ ិចិររសិលបៈ

វគគសក
ិ ា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

- ការរគប់ រគងរកុមរន្រនត៊ី
- និពនធបទ្យណភលង

- ចណរមៀង និង រូរយរន្រនត៊ី

- ជារិពនទុរូ រយរន្រនត៊ី - រូរយរន្រនត៊ី
- រូរយរន្រនត៊ី
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PHYSICS
CAREERS: Engineering, Architecture, Computing,
Environmental Studies, Teaching.

COURSES AVAILABLE
Physics

UNIVERSITY

COURSES

Cambodian University for Specialties

Physics

International University
Panha Chiet University
Royal University of Phnom Penh

Physics

University of Cambodia

Physics*

Internships
AVAILABLE

Physics
Physics

*Associate Degree also available for this course

OTHER SCIENCES
ABOUT: These degrees are branches or mixtures of the
three core sciences specializing in a range of areas.

COURSES AVAILABLE
Applied

Science
Environmental Policy and Planning
Environmental Science
Food Chemistry
Land Surveying
UNIVERSITY
IIC Universoty of Technology

COURSES

Internships

Environmental Sciences

International University

Applied Science**

Pannasastra University

Environmental Policy and
Planning
Environmental Science

Phnom Penh International University

Environmental Science

Royal University of Phnom Penh

Environmental Science

AVAILABLE

**Associate Degree only for this course
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រ ូបវិទា
ជំនាញការងារ៖ វិសក្ស
វ រម សាែបតយក្សរម ក្សុំពយទ័
ូ រ សិក្សាបរ ិសាែៃ បសរងៀៃ ។

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- រ ូបវិទា

សាកលវ ិទ្យាល័យ

វគគសក
ិ ា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

- រូបវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

- រូបវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ

- រូបវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនភ
ទ ំណន ពញ

- រូបវ ិទ្យា

មាន

- រូបវ ិទ្យា*

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា
សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។

វិទាសាស្រសតសែេងៗ
គ្ឺជាន្រក្សធាងឬរបាយនៃវិទាសាស្រសតសលទា
នូ
ំងបីន្ដលមាៃជំនាញក្សនងន្ែន
ក្សជាសរចើៃ។
ុ

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- វិទាសាស្រសតអៃុវតតៃ៍ - ន្ែៃការៃិងសគាលៃសោបាយបរ ិសាែៃ
- វិទាសាស្រសតបរ ិសាែៃ - គ្ីរីចំណ្ីអាហារ - វាស់សង
ា ់ដី្លី

សាកលវ ិទ្យាល័យ

វគគសក
ិ ា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

សាកលវ ិទ្យាល័យ អាយអាយសុ៊ីននបណចេកវ ិទ្យា - វ ិទ្យាសាស្រសតបរ ិសាថន
សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតភំណន ពញ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនភ
ទ ំណន ពញ

- វ ិទ្យាសាស្រសតអនុ វរត** - គ៊ីម៊ីចំណ៊ីអាហារ
- វស់សទង់ដ៊ីធ៊ីល

មាន

- ណគាលនណោាយនិងដផនការបរ ិសាថន
- វ ិទ្យាសាស្រសតបរ ិសាថន
- វ ិទ្យាសាស្រសតបរ ិសាថន
- វ ិទ្យាសាស្រសតបរ ិសាថន

សញ្ញា ** មានន័យថា មានដរថានក់បរ ិញ្ញាបរររងដរបុណ្ណោះ។
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POLITICS
ABOUT: Politics studies people‟s values, what
governments do, and the effect of all on our lives. It
focuses on issues such as democracy, power, freedom,
political economy, social movements, international law
and conflict.

COURSES AVAILABLE
Law

and Political Science
Political Science
International and Diplomatic Relation

UNIVERSITY

COURSES

Internships
AVAILABLE

Asia Euro University

Political

Science

Build Bright University

Law and
Political

Political Science
Science

Cambodian University for Specialties

Political

Science

IIC University of Technology

Political

Science

AVAILABLE

International University

Political

Science*

AVAILABLE

Panha Chiet University

Political Science
Diplomatic and Interna-

tional Relation
Pannasastra University

Political

Science

Phnom Penh International University

Political

Science

University of Cambodia

Political

Science*

*Associate Degree also available for this course
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ៃសោបាយ

គ្ឺជាការសិក្សាអំពីតនរលរបស់រៃុសេ ការងាររបស់រោឋភ្ិបាល ៃិង ែលរបស់វារក្សសលើការរស់សៅរបចា ំ
នថ្ងរបស់សយើង។ វាសផ្ទតតសលើបញ្ញ
ា ជាសរចើៃដូចជា របជា្ិបសតយយ អំណាច សសរ ីភាព ៃសោបាយ សសដឋ
ក្សិចច ចលនាសងគរ ចាប់អៃតរជាតិ ៃិង ជសមាលុះ ជាសដើរ។

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- ចាប់ ៃិង វិទាសាស្រសតៃសោបាយ
- វិទាសាស្រសតៃសោបាយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ អាសុ៊ីអឺរប
ុ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

វគគសក
ិ ា
- វ ិទ្យាសាស្រសតនណោាយ

ការចុោះកមមសក
ិ ា
មាន

- ចាប់ និង វ ិទ្យាសាស្រសតនណោាយ
- វ ិទ្យាសាស្រសតនណោាយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

- វ ិទ្យាសាស្រសតនណោាយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ អាយអាយសុ៊ីននបណចេកវ ិទ្យា

- វ ិទ្យាសាស្រសតនណោាយ

មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

- វ ិទ្យាសាស្រសតនណោាយ*

មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ

- វ ិទ្យាសាស្រសតនណោាយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា

- វ ិទ្យាសាស្រសតនណោាយ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

- វ ិទ្យាសាស្រសតនណោាយ
- វ ិទ្យាសាស្រសតនណោាយ*

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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PUBLIC SECTOR
ABOUT: Teaches students to serve as managers in the
local and state departments of the government.

CAREERS: Government or non-government organizations.

COURSES AVAILABLE
Public

Administration
Public Policy

UNIVERSITY

COURSES

Internships

Asia Euro University

Public

Administration

AVAILABLE

Build Bright University

Public

Administration

IIC University of Technology

Public

Administration

AVAILABLE

International University

Public

Administration

AVAILABLE

Panha Chiet University

Public

Administration

Pannasastra University

Public

Administration

Phnom Penh International University

Public

Administration

Royal University of Law and Economics

Public

Administration

University of Cambodia

Public
Public

Administration*
Policy

*Associate Degree also available for this course
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វិសយ
័ សាធារណ្ៈ
បសរងៀៃអនក្សសិក្សាឱ្យកាលយជារស្រៃតីរគ្ប់រគ្ងក្សនងសា
ែ ប័ៃរដឋ ។
ុ

ជំនាញការងារ៖ រោឋភ្ិបាល ឬ អងគការសរៅរោឋភ្ិបាល។

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- រដឋបាលសាធារណ្ៈ - ៃសោបាយសាធារណ្ៈ

សាកលវ ិទ្យាល័យ

វគគសក
ិ ា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

សាកលវ ិទ្យាល័យ អាសុ៊ីអឺរប
ុ

- រដឋាលសាធារណៈ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

- រដឋាលសាធារណៈ

សាកលវ ិទ្យាល័យ អាយអាយសុ៊ីននបណចេកវ ិទ្យា

- រដឋាលសាធារណៈ

មាន

- រដឋាលសាធារណៈ

មាន

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ
សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ

- រដឋាលសាធារណៈ

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា

- រដឋាលសាធារណៈ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ

- រដឋាលសាធារណៈ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនន
ទ ៊ីរិសាស្រសត និងវ ិទ្យាសាស្រសតណសដឋ
កិចេ

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

មាន

- រដឋាលសាធារណៈ
- រដឋាលសាធារណៈ*
- នណោាយសាធារណៈ

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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RELIGION AND
PHILOSOPHY
ABOUT: A degree in religion teaches students of the
beliefs and practices of the world‟s religions. A degree in
philosophy develops intellectual thinking through solving
complex and abstract questions.

COURSES AVALIABLE
Philosophy
Philosophy

and
Religious Studies
Religion

UNIVERSITY

COURSES

Build Bright University

Philosophy

Panha Chiet University

Philosophy

Pannasastra University

Philosophy
Religion

Internships

Royal University of Phnom Penh Philosophy
University of Cambodia
Universite des Sciences de la
Sante

Philosophy

and Religious Studies

Philosophy

72

សាសនា ៃិង ទសេៃវិជាា

សាសនា គ្ឺសក្ស
ិ ាអំពីជំសៃឿៃិងការរបតិបតតិសាសនាសៅក្សនងពិ
ភ្ពសោក្ស។ ទសេៃវិទា អភ្ិវឌឍការគ្ិត
ុ
ន្ែនក្សបញ្ញ
ា តាររយៈការសោុះរសាយបញ្ញ
ា ន្ដលមាៃលក្សខណ្ៈសមគ្សា
ម ញៃិងអរ ូបីយ។
៍
ុ

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
ទសេៃវិជាា
ទសេៃវិជាា ៃិង សាសនា
សាសនា

សាកលវ ិទ្យាល័យ

វគគសក
ិ ា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

- ទ្យសសនវ ិជាជ

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ

- ទ្យសសនវ ិជាជ

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

- ទ្យសសនវ ិទ្យា
- សាសនា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនភ
ទ ំណន ពញ

- ទ្យសសនវ ិជាជ

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

- ទ្យសសនវ ិជាជ និ ង សាសនា
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SOCIAL SCIENCES

ABOUT: Social sciences provides areas that study human aspects of the world.

COURSES AVAILABLE
Behavioral

Science
Cognitive Studies
Development Studies
International Relations
Leadership
Organization Management

Peace Studies
Pedagogical Psychology
Psychology
Social Development
Social Science
Social Work
Sociology

UNIVERSITY

COURSES

Asia Euro University

International Relations

Build Bright University

Sociology

Cambodian Mekong University

Leadership
Organization Management

Cambodian University of Specialties

Pedagogical Psychology

International University

Behavioral Science
Cognitive Stu
dies
International Relations
Philosophy
Psychology
Social Development
Social Science
Sociology

Panha Chiet University

Psychology

Pannasastra University

Anthropology
Archeology
Asian Studies
International Relations
Psychology
Sociology
South East Asian Studies

Royal University of Phnom Penh

Psychology
Social Work
Sociology

Royal University of Law and Economics

International Relations

University of Cambodia

Development Studies*
International Relations*
Peace Studies*
Psychology
Social Work
Sociology
Women‟s Studies*

Zaman University

Internships
AVAILABLE

AVAILABLE

International Relations

*Associate Degree also available for this course
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វិទាសាស្រសតសងគរ
សិក្សាអំពីទិដឋភាពរបស់រៃុសេក្សនងពិ
ភ្ពសោក្ស ។
ុ
- ភាពជាអនក្សដឹក្សនា ំ - រគ្ប់រគ្ងអងគការ - សិក្សា

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- វិទាសាស្រសតឥរ ិោបថ្ - ការសិក្សាសលើន្ែនក្សពុទិធ

សៃតិភាព

- សិក្សាការអភ្ិវឌឍៃ៍ - ទំនាក្ស់ទំៃងការទូត ៃិង

- អភ្ិវឌឍៃ៍សងគរ - វិទាសាស្រសតសងគរ

អៃតរជាតិ - ទំនាក្ស់ទំៃងអៃតរជាតិ

ក្សិចច - សងគរវិទា

សាកលវ ិទ្យាល័យ

- ចិតតវិទាគ្រ ុសកាសលយ - ចិតតវិទា

- ការសិក្សាអំពីស្រសតី

វគគសក
ិ ា

ការចុោះកមមសក
ិ ា

សាកលវ ិទ្យាល័យ អាសុ៊ីអឺរប
ុ

- ទ្យំនាក់ទ្យំនងអនតរជារិ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

- សងគមវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា

- ភាពជាអនកដឹកនាំ - រគប់ រគងអងគការ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

- សងគរ

មាន

- ចិរតវ ិទ្យាគរុណកាសលយ
- វ ិទ្យាសាស្រសតឥរ ិោបថ - សិកាដផនកពុទ្យិធ

សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

- ទ្យំនាក់ទ្យំនងអនតរជារិ - ទ្យសសនវ ិទ្យា
- ចិរតវ ិទ្យា

- អភិវឌឍន៍ សងគម

មាន

- វ ិទ្យាសាស្រសតសងគម - សងគមវ ិទ្យា

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា
សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនភ
ទ ំណន ពញ
សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនន
ទ ៊ីរិសាស្រសត និងវ ិទ្យាសាស្រសត

ណសដឋកិចេ

- ទ្យំនាក់ទ្យំនងការទ្យូរនិ ងអនតរជារិ
- នរវ ិទ្យា - បុរណវ ិទ្យា - ការសិកាអំព៊ីអាសុ៊ី
- ទ្យំនាក់ទ្យំនងអនតរជារិ
- សងគមវ ិទ្យា
-ចិរតវ ិទ្យា

- ចិរតវ ិទ្យា

- ការសិកាអំ ព៊ីអាសុ៊ីអណគនយ៍

- សងគមកិចេ

- ទ្យំនាក់ទ្យំនងអនតរជារិ
- សិកាអំព៊ីការអភិ វឌឍន៍ * - ទ្យំនាក់ទ្យំនង

សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា

អនតរជារិ
វ ិទ្យា

* - សិកាអំព៊ីសនតិភាព* -ចិរត

- សងគមកិចេ - សងគមវ ិទ្យា

- ការ

សិកាអំព៊ីស្រសត៊ី*

សាកលវ ិទ្យាល័យ ហាដមន

- ទ្យំនាក់ទ្យំនងអនតរជារិ

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
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TOURISM
ABOUT: This degree prepares students to manage
travel-related business and related tour services
such as travel agency management, tour arranging
and planning, tourism marketing, and tourism
policy.

COURSES AVAILABLE
Catering

Management
Economics and Management of Tourism
English and Hospitality Management
Hospitality and Catering Management
Hospitality Business Management

Hospitality Management
Hotel and Hospitality Management
Hotel Management
Hotel and Tourism Management
Tourism and Hospitality Management
Tourism Management
Tourist Guide

COURSES

Internships

and Tourism Management*

AVAILABLE

UNIVERSITY

Asia Euro University

Hotel

Build Bright University

Catering Management
English and Hospitality Management
Hospitality and Catering Management
Hospitality Business Management
Hospitality Management*
Hotel Management
Tourism and Hospitality Management
Tourism Management**

Cambodian Mekong University

Tourism

AVAILABLE

and Hospitality Management

Cambodian Universities for
Specialties

Hotel

Human Resources University

Hotel Management
Tourism

and Tourism Management*

AVAILABLE

*Associate Degree also available for this course
**Associate Degree only for this course
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សទសចរណ្៍
ែតលឱ្
់ យអនក្សសិក្សាៃូវការសចុះសរៀបចំរគ្ប់រគ្ងអាជីវក្សរមន្ដលទាក្ស់ទងសៅៃឹងការស្វើដំសណ្ើរក្សំសាៃត

ៃិង

សសវាក្សរមសទសចរណ្៍ ន្ដលមាៃដូចជា ការរគ្ប់រគ្ងទីភានក្ស់ងារសទសចរណ្៍ ការសរៀបចំដំសណ្ើរក្សរាៃត
ការស្វើទីែារសទសចរណ្៍ ៃិងៃសោបាយសទសចរណ្៍ជាសដើរ។

វគ្គសក្ស
ិ ាន្ដលមាៃ
- រគ្ប់រគ្ងសភាជៃីយោឋៃ - រគ្ប់រគ្ងសទសចណ្៍
ៃិងសសដឋក្សិចច

- រគ្ប់រគ្ងបដិសណា
ឋ រក្សិចច
- រគ្ប់រគ្ងបដិសណា
ឋ រក្សិចច ៃិងសណា
ខ គារ
- រគ្ប់រគ្ងសណា
ឋ គារ

- ភាសាអង់សគ្លស ៃិងរគ្ប់រគ្ងសទសចរណ្៍

- រគ្ប់រគ្ងសទសចរណ្៍ ៃិងសណា
ឋ គារ

- រគ្ប់រគ្ងបដិសណា
ឋ រក្សិចច ៃិងសភាជៃីយោឋៃ

- រគ្ប់រគ្ងបដិសណា
ឋ រក្សិចច ៃិងសទសចរណ្៍

- រគ្ប់រគ្ង

- រគ្ប់រគ្ងសទសចរណ្៍ - រគ្គសទសក្ស៍
សទសចរណ្៍
ុ

ណ្ិជាក្សរមបដិសណា
ឋ រក្សិចច

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យ អាសុ៊ីអឺរប
ុ

វគគសក
ិ ា
- រគប់រគងស្
ឋ គារនិងណទ្យសចរណ៍*

ការចុោះកមមសក
ិ ា
មាន

- រគប់រគងណភាជន៊ីយដាឋន
- ភាសាអង់ ណគលស និង រគប់រគងបដិស្
ឋ រកិចេ
- រគប់រគងបដិស្
ឋ រកិចេ និ ងណភាជន៊ី យដាឋន

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

- រគប់រគងពាណិជជកមមបដិស្
ឋ រកិចេ
- រគប់រគងបដិស្
ឋ រកិចេ*

មាន

- រគប់រគងស្
ឋ គារ
- រគប់រគងណទ្យសចរណ៍ និងបដិស្
ឋ រកិចេ
- រគប់រគងណទ្យសចរណ៍**

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា

- រគប់រគងណទ្យសចរណ៍ និងបដិស្
ឋ រកិចេ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

- រគប់រគងស្
ឋ គារ និ ងណទ្យសចរណ៍*

សាកលវ ិទ្យាល័យ ធនធានមនុសស

- រគប់រគងស្
ឋ គារ
- ណទ្យសចរណ៍

មាន

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
សញ្ញា ** មានន័យថា មានដរថានក់បរ ិញ្ញាបរររងដរបុណ្ណោះ។
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TOURISM

UNIVERSITY

COURSES

Limkokwing University of
Creative Technology

Tourism Management

National Polytechnic Institute
of Cambodia

Tourism and Hospitality*

National University of
Management

Hospitality
Tourism

Norton University

Hotel and Tourism Management

Panha Chiet University

Hospitality Management
Hotel Management
Tourism Management
Tourist Guide

Pannasastra University of
Cambodia
Phnom Penh International
University
Royal University of Law and
Economics

Internships

AVAILABLE

Tourism Management
Hotel and Tourism Management

AVAILABLE

Tourism and Hospitality Management

Royal University of
Phnom Penh

Tourism

Western University

Hospitality Management**
Hotel and Hospitality Management
Tourism Management
Tourism and Guide**

* Associate Degree also available
**Associate Degree only for this course
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សទសចរណ្៍

សាកលវ ិទ្យាល័យ
សាកលវ ិទ្យាល័យបណចេកវ ិទ្យានចនរបឌិរ

Limkokwing

វគគសក
ិ ា
- រគប់រគងណទ្យសចរណ៍

វ ិទ្យាសាថនជារិពហុបណចេកណទ្យសកមពុជា

- ណទ្យសចរណ៍ និង បដិ ស្
ឋ រកិចេ*

សាកលវ ិទ្យាល័យ ជារិរគប់រគង

- បដិស្
ឋ រកិចេ

សាកលវ ិទ្យាល័យ ន័ររុន

- រគប់រគងស្
ឋ គារ និ ង ណទ្យសចរណ៍

ការចុោះកមមសក
ិ ា
មាន

- ណទ្យសចរណ៍

- រគប់រគងបដិស្
ឋ រកិចេ

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ

សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា

- រគប់រគងស្
ឋ គារ
- រគប់រគងណទ្យសចរណ៍
- មគគុណទ្យសក៍ណទ្យសចរណ៍
- រគប់រគងណទ្យសចរណ៍

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ

- រគប់រគងស្
ឋ គារនិងណទ្យសចរណ៍

សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនភ
ទ ំណន ពញ

- ណទ្យសចរណ៍

មាន

- រគប់រគងបដិស្
ឋ រកិចេ**

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណវណសទើន

- រគប់រគងស្
ឋ គារនិងបដិ ស្
ឋ រកិចេ
- រគប់រគងណទ្យសចរណ៍
- ណទ្យសចរណ៍ និង មគគុណទ្យសក៍ ណទ្យសចរណ៍**

សញ្ញា * មានន័យថា មានថានក់បរ ិញ្ញាបរររងផងដដរ។
សញ្ញា ** មានន័យថា មានដរថានក់បរ ិញ្ញាបរររងដរបុណ្ណោះ។
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UNIVERSITIES
Asia Euro University
Build Bright University
Cambodian Mekong University
Cambodian University for Specialties
Human Resources University
IIC University of Technology
Institut de Technologie du Cambodge
International University
Limkokwing University of Creative Technology
National Polytechnic Institute of Cambodia
National Technical Training Institute
National University of Management
Norton University
O3D Asia
Panha Chiet University
Pannasastra University of Cambodia
Phnom Penh International University
Preah Kossomak Polytechnic Institute
Prek Leap National College of Agriculture
Puthisastra University
Royal University of Agriculture
Royal University of Fine Arts
Royal University of Law and Economics
Royal University of Phnom Penh
SETEC University
Universite des Sciences de la Santé
University of Cambodia
Vanda Institute
Western University
Zaman University

p.82
p.82
p.84
p.84
p.86
p.88
p.88
p.90
p.90
p.92
p.92
p.94
p.94
p.96
p.98
p.98
p.100
p.100
p.102
p.102
p.104
p.104
p.106
p.108
p.110
p.110
p.112
p.112
p.114
p.114
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សាក្សលវិទាល័យ
សាក្សលវិទាល័យ អាសុអ
ី ឺរប
៉ាុ

ទំពរ័ .៨៣

សាក្សលវិទាល័យ សបៀលរបាយ

ទំពរ័ .៨៣

សាក្សលវិទាល័យ សរគ្ងគក្សរពជា
ុ

ទំពរ័ .៨៥

សាក្សលវិទាល័យ ឯក្សសទសនៃក្សរពុជា

ទំពរ័ .៨៥

សាក្សលវិទាល័យ ្ៃធាៃរៃុសេ

ទំពរ័ .៨៧

សាក្សលវិទាល័យ អាយអាយសុនី ៃបសចចក្សវិទា

ទំពរ័ .៨៧

វិទាសាែៃ បសចចក្សវិទាក្សរពជា
ុ

ទំពរ័ .៨៩

សាក្សលវិទាល័យ អៃតរជាតិ

សាក្សលវិទាល័យ បសចចក្សវិទានចនរបឌិត
វិទាសាែៃជាតិព

ទំពរ័ .៩១

Limkokwing

ុបសចចក្សសទសក្សរពុជា

ទំពរ័ .៩១
ទំពរ័ .៩៣

វិទាសាែៃជាតិបណ្តុុះបណា
ត លបសចចក្សសទស

ទំពរ័ .៩៣

សាក្សលវិទាល័យ ជាតិរគ្ប់រគ្ង

ទំពរ័ .៩៥

សាក្សលវិទាល័យ ៃ័រតុៃ

ទំពរ័ .៩៥

សាក្សលវិទាល័យ បញ្ញ
ា ជាតិ

ទំពរ័ .៩៧

សាក្សលវិទាល័យ បញ្ញ
ា សាស្រសតក្សរពុជា

ទំពរ័ .៩៧

សាក្សលវិទាល័យ ភ្នំសពញអៃតរជាតិ

ទំពរ័ .៩៩

វិទាសាែៃ ព

ទំពរ័ .៩៩

ុ បសចចក្សសទសរពុះក្សុសរ
ុ ៈ

សាោជាតិក្សសិក្សរមន្រពក្សសលៀប

ទំពរ័ .១០១

សាក្សលវិទាល័យ ពុទិធសាស្រសត

ទំពរ័ .១០១

សាក្សលវិទាល័យ ភ្ូរិៃាក្សសិក្សរម

ទំពរ័ .១០៣

សាក្សលវិទាល័យ ភ្ូរិៃាវិចិរតសិលបៈ

ទំពរ័ .១០៣

សាក្សលវិទាល័យ ភ្ូរិៃាៃីតិសាស្រសត ៃិងវិទាសាស្រសតសសដឋក្សិចច

ទំពរ័ .១០៥

សាក្សលវិទាល័យ ភ្ូរិៃាភ្នំសពញ

ទំពរ័ .១០៧

សាក្សលវិទាល័យ សុត
ី ិច

ទំពរ័ .១០៩

សាក្សលវិទាល័យ វិទាសាស្រសតសខា
ុ ភ្ិបាល

ទំពរ័ .១០៩

សាក្សលវិទាល័យ ក្សរពុជា

ទំពរ័ .១១១

វិទាសាែៃ វា៉ាៃ់ោ

ទំពរ័ .១១១

សាក្សលវិទាល័យ សវសសាៃ
ើ

ទំពរ័ .១១៣

សាក្សលវិទាល័យ

ទំពរ័ .១១៣

ាន្រៃ
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UNIVERSITY INFORMATION
(Some information may be out of date. Please contact
the university to confirm any information stated)

Contact Details:
www.aeu.edu.kh
info@aeu.edu.kh
023 998 124
Street 126

Scholarships:

Tuition Fees:

Admissions:

The first 100 students registered will receive a $200 discount.

Computer Science: $310/year.

Foundation Year:
BAC II Certificate
Pass Entrance Exam

Asia Euro University

Contact the University for
more information.

Computer Networking
Technology: $310/year.
Multimedia: $450/year.
Electrical Engineering: $450/
year.
Electronic Engineering: $450/
year.

Bachelor Degree:
Foundation Year
Certificate
Pass Entrance Exam
Associate Degree:
Pass / Fail BAC II
Certificate

Contact Details:

Build Bright University
Scholarships:

www.bbu.edu.kh
info@bbu.edu.kh
023 987 700
Samdech Sothearos Blvd
(St. 3)

Tuition Fees:

Grade A students - 100% for all Years.
Grade B students - 50% in Years 1 and 2;
0% in Years 3 and 4.
Grade C students - 25% in Years 1 and 2;
0% in Years 3 and 4.

Bachelor Degree:
Foundation Year: $360/year
Agricultural Sciences: $370/year
Science and Technology: $460/year
Engineering and Architecture: $460/year
Educational Science & Languages: $460/year
All other faculties: $400/year

Admissions:
Associate Degree:
Complete Grade 12 of High School.

Associate Degree:
Science and Technology: $400/year
Engineering and Architecture: $400/year
Educational Science & Languages: $400/year
All other faculties: $360/year

Foundation Year / Bachelor’s Degree*:
High School Diploma or equivalent
diploma.
*students are required to complete a Foundation Year in order to complete a Bachelor
Degree.

“Build Bright University is very good because its
teachers want to help you in any way they can. If
you ever struggle with the English they will talk to
you in Khmer as well.”
Song Lent
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ព័ត៌មាៃអំពីសាក្សលវិទាល័យ

ព៍រ៌មានលមអិរ៖

សាក្សលវិទាល័យ អាសុអ
ី ឺរប
៉ាុ

www.aeu.edu.kh
info@aeu.edu.kh
023 998 124
ផលូវណលខ ១២៦

អាហារូបករណ៍៖
និសសិរ១០០នាក់ដំបូង សាកល
វ ិទ្យាល័យនឹងបញ្ុេ ោះរនមល $200។
សូមទាក់ទ្យងសាកលវ ិទ្យាល័យ
សរមាប់ព័រ៌មានបដនថម។

រនមលសិកា៖

ល័កខ
ខ ័ណឌចូលសិកា៖

វ ិទ្យាសាស្រសតកុំពយូទ្យ័រ៖ $310/ឆ្នំ

ថានក់ឆ្នំមូលដាឋន

ពហុរបព័នផ
ធ សពវផាយ: $450/ឆ្នំ

ររូវឆលងការ់ ការរបឡងចូល។

ប្
ត ញកុំពយូទ្យ័រ៖ $310/ឆ្នំ

ររូវមានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ។

វ ិសវកមមណអឡិកររូនិក៖ $450/ឆ្នំ

ថានក់បរ ិញ្ញាបររ

វ ិសវកមមណអឡិកររូនិក៖ $450/ឆ្នំ

ររូវមានសញ្ញាបររឆ្នំមូលដាឋន

វគគសិកាដនទ្យណទ្យៀរ៖ $280/ឆ្នំ

ររូវឆលងការ់ ការរបឡងចូល។
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង
របឡងជាប់ឬធាលក់សញ្ញាបររ
ទ្យុរិយភូមិ។ ររូវឆលងការ់ ការ
របឡងចួ ល។
ព៍រ៌មានលមអិរ៖

សាក្សលវិទាល័យ សបៀលរបាយ
អាហារូបករណ៍៖
និសសិរដដលមាននិណទ្យទស A - 100% រគប់ឆ្នំ
សិកា។
និសសិរដដលមាននិណទ្យទស B - 50%សរមាប់ដរឆ្នំ
ទ្យ៊ី១និងទ្យ៊ី២។ - 0%សរមាប់ដរឆ្នំទ្យ៊ី៣និងទ្យ៊ី៤។
និសសិរដដលមាននិណទ្យទស C - 25% សរមាប់ដរឆ្នំ
ទ្យ៊ី១និងទ្យ៊ី២។ -0%សរមាប់ដរឆ្នំទ្យ៊ី៣និងទ្យ៊ី៤។
ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖

ររូវបញ្េប់ការសិកាថានក់វ ិទ្យាល័យទ្យ៊ី១២ ។
ឆ្នំមូលដាឋន / ថានក់បរ ិញ្ញាបររ*៖
ររូវមានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររដដល
មានរនមលណសមើ។
*និសសិរររមូវឱយណរៀនចប់ឆ្នំមូលដាឋន ណដើមប៊ីអាច
បញ្េ ប់ថានក់បរ ិញ្ញាបររ ។

www.bbu.edu.kh
info@bbu.edu.kh
023 987 700
រនមលសិកា៖

ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖
ឆ្នំមូលដាឋន៖ $360/ឆ្នំ។

វ ិទ្យាសាស្រសត និង បណចេកវ ិទ្យា៖ $460/ឆ្នំ។
សាថបរយកមម និង វ ិសវកមម៖ $460/ឆ្នំ។

វ ិទ្យាសាស្រសតអប់រ ំ & ភាសាបរណទ្យស៖ $460/ឆ្នំ។
មហាវ ិទ្យាល័យដនទ្យណទ្យៀរ៖ $4០០/ឆ្នំ។
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖

វ ិទ្យាសាស្រសត និង បណចេកវ ិទ្យា៖ $400/ឆ្នំ។
សាថបរយកមម និងវ ិសវកមម៖ $400/ឆ្នំ។

វ ិទ្យាសាស្រសតអប់រ ំ & ភាសាបរណទ្យស៖ $400/ឆ្នំ។
មហាវ ិទ្យាល័យដនទ្យណទ្យៀរ៖ $36០/ឆ្នំ។

“សាកលវ ិទ្យាល័យណបៀលរាយពិរជាលអដមន ណរពាោះមានសាស្រសាតចារយ
ដដលដរងដរយកចិរតទ្យុកដាក់ ចំណពាោះនិ សសិរ។ របសិនណបើណយើងមិនយល់
ការពនយល់ជាភាសាអង់ ណគលស ពួកគារ់នឹងពនយល់ជាភាសាដខមរ ។ ”

សុង ណឡង
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Cambodian Mekong
University

Contact Details:
www.mekong.edu.kh
info@mekong.edu.kh
023 88 22 11
No. 9B, Street 271

Tuition Fees:

Admissions:

Bachelor Degree:
Management and Tourism
$750/ Year
Architecture
$750/ Year

International Program:
$1,600/ Year

Associate Degree:
Completion of Grade 12.

English for Business:
$1,600/ Year

Bachelor Degree:
High School Diploma.

All other courses:
$650/ Year

Civil Engineering
$750/ Year

Associate Degree:
$480/ Year

“I study here because the
teachers are very friendly and
knowledgeable. I like the
other students here too.”

Scholarships:
CMU, is offering 50 students full and partial scholarship
programs to study.
Students must also sit an additional examination.

Kang Buntharata

Cambodia
University for Specialties
Scholarships:

Admissions:

Ministry of Education, Youth
and Sport allocate 100 full
scholarships.

Foundation Year / Bachelor Degree:
Senior High School Certificate or an
equivalent.

Students must otherwise write
a letter to the Director of the
University for a request.

Associate Degree:
Senior High School Certificate or failed
Senior High School or an equivalent.

Contact Details:
www.cus.edu.kh
info@cus.edu.kh
023 350 828
Street 62

Tuition Fees:
Bachelor Degree:
$450/year
Associate Degree:
$450/year

“There are local campuses to study in here and we also have
links with international Universities. The tuition fees are
affordable too!”
Lun Kimsan
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សាក្សលវិទាល័យសរគ្ងគក្សរពជា
ុ
អាហារូបករណ៍៖
គឺអាស្រស័យណលើនិណទ្យទសរបស់និសសិរ ។
- និសសិរររូវណធវើការរបឡងបដនថមផង
ដដរ ។

ព័រ៌មានលមអិរ៖

www.mekong.edu.kh
info@mekong.edu.kh
092 29 77 22

រនមលសិកា៖
ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖
ហិរញ្ា វរថុ និង ធនាគារ៖ $750/ឆ្នំ
ពាណិជជកមមអនតរជារិ៖ $1600/ឆ្នំ

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖
ថានក់បរ ិញ្ាបរររង៖ ររូវបញ្េប់
ថានក់ទ្យ៊ី១២ ។
ថានក់បរ ិញ្ាបររ៖ ររូវមានសញ្ញា
បររទ្យុរិយភូមិ ។

ភាសាអង់ណគលសសរមាប់ ពាណិជជកមម៖
“ខ្ំុមកសិកាទ្យ៊ីណនោះ ណរពាោះសាស្រសាតចារយ
ណៅទ្យ៊ីណនោះរក់ទាក់ និងមានចំណណោះដឹង

ខពស់។ ខ្ំុក៏ចូលចិរស
ត ិសសដនទ្យណទ្យៀរណៅ
ទ្យ៊ីណនោះផងដដរ ។

$1600/ឆ្នំ
វគគសិកាដនទ្យណទ្យៀរ៖ $650/ឆ្នំ
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖ $400/ឆ្នំ

ណកង បុនថារតា

សាកលវិទ្ា
យ ល័យឯកទទ្សនៃកម្ពុជា
អាហារូបករណ៍៖

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖

អាហារូបករណ៍100% ររូវានផតល់ជូន ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖
តាមរយៈរកសួងអប់រ ំយុវជន និងក៊ីឡា

និសសិរានរបឡងជាប់ឬធាលក់សញ្ញាបររ

ណផសងព៊ីណនោះ សិសសនិសសិរររូវដាក់ពាកយ ទ្យុរិយភូមិ ឬមានសញ្ញាបររដដលមានរនមល
ណសនើសុំណៅកាន់សាកលវ ិទ្យាធិការ។

ណសមើ។
ថានក់ឆ្នំមូលដាឋន / ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖

ព័រ៌មានលមអិរ៖

www.cus.edu.kh
info@cus.edu.kh
023 350 828
រនមលសិកា៖
ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖
$450/ឆ្នំ
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖
$450/ឆ្នំ

និសសិរររូវមានសញ្ញាបររទ្យុ រិយភូមិ ឬសញ្ញា
បររដដលមានរនមលណសមើ ។

“មានទ្យ៊ីតាំងសាកលវ ិទ្យាល័យសិកាកនុងស្រសុក និងមានភាជប់ទ្យំនាក់ ទ្យំនងជា

មួយសាកលវ ិទ្យាល័យអនតរជារិជាណរចើ នណទ្យៀរ។ មិនដរបុ ណ្ណោះ រនមលសិកា
មានករមិរទាបសមរមយណទ្យៀរផង។”

លុន គឹមសាន
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Human Resources
University

Contact Details:
www.hru.edu.kh
info@hru.edu.kh
023 987 826
No. 2CDE, Street 163

Scholarships:
Year 1:
Grade A students - 100%
Grade B students pay $200
Grade C students pay $270
Grade D students pay $300
Grade E students - 0%.
Year 2:
Grade A students -100%
All other students pay
$350.

Tuition Fees:
Year
$320
Year
$350
Year
$390
Year
$390

1:
2:

Facilities
Library
Mini Mart

3:
4:

Years 3 & 4:
All students pay $390.
Admissions:
Foundation Year / Bachelor Degree:
Senior High School Certificate or
an equivalent.
Associate Degree:
Senior High School Certificate or
failed Senior High School or an
equivalent.

“I like the University a lot. With my degree here I
know I can get a good job.”
Yorn Sopheak
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ព៍រ៌មានលមអិរ៖

សាក្សលវិទាល័យ្ៃធាៃ

www.hru.edu.kh
info@hru.edu.kh
023 987 826

រៃុសេ
អាហាររូបករណ៍៖
ឆ្នំទ្យ៊ី ១ ៖
និណទ្យទស A -100%
និណទ្យទស B បង់ $270/ឆ្នំ
និណទ្យទស C បង់ $280/ឆ្នំ
និណទ្យទស D បង់ $310/ឆ្នំ
និណទ្យទស E - 0%
ឆ្នំទ្យ៊ី ២ ៖

រនមលសិកា៖

មាន៖

ឆ្នំទ្យ៊ី ១ ៖

-ប្ណល័យ

$320

-ម៊ីន៊ីមារ

ឆ្នំទ្យ៊ី 2 ៖
$350

ឆ្នំទ្យ៊ី 3 ៖
$390

វគគសិកាចាប់ណផតើម៖

ឆ្នំទ្យ៊ី 4 ៖

នថៃទ្យ៊ី ២៥ កញ្ញា ២០១៣

$390

និណទ្យទស A -100%
និសសិរដដលមាននិ ណទ្យទសណផសងណទ្យៀរ
ររូវបង់ $350/ឆ្នំ។
ឆ្នំទ្យ៊ី៣ និងទ្យ៊ី៤៖
និសសិរទាំងអស់ររូវបង់ $390/ឆ្នំ។

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖
- និសសិរានរបឡងជាប់ឬធាលក់សញ្ញាបររ
ទ្យុរិយភូមិ ឬមានសញ្ញាបររដដលមានរនមល
ណសមើ
ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖
- និសសិរររូវមានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬ

“ខ្ំុពិរជាចូ លចិ រសា
ត
កលវ ិទ្យាល័យណនោះ្ស់។ ណៅណពលបញ្េប់
ការសិកាណៅទ្យ៊ីណនោះ ខ្ំុនឹងអាចទ្យទ្យួ លានការងារលអមួយ។”

យន សុភរក
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Contact Details:

IIC University of
Technology

www.iic.edu.kh
info@iic.edu.kh
023 425 148
No. 650, Street 2

Scholarships:
30 Full Scholarships provided
by the Government.

Tuition Fees:

Admissions:

$340/ Year.

High School Diploma or an
equivalent.

Please contact University for
more information.

“My knowledge is gained here
in Economics. This makes it
easy for me to find a job.”
Sareth Sun

Contact Details:

Institut de Technologie
du Cambodge
Scholarships:

Admissions:

The University gives full
scholarships to the best students. The government also
provides scholarships.
Contact the University for
more information.

High School Diploma.

www.itc.edu.kh
info@itc.edu.kh
023 880 370
Confederation

Tuition Fees:
Engineering Programs:
$500/ Year
Technical Programs:
$250/ Year

“We have a high quality education here, but it is
very difficult! When we finish our degree here we
have the chance to study in France and get a
French scholarship.”
Sok Sithpisey, Sok Vattamak and Sok Sambath
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សាកលវិទាល័យ អាយអាយ

ព៍រ៌មានលមអិរ៖

ីុ

www.iic.edu.kh
info@iic.edu.kh
023 425 148

ននបសចេកវិទា
អាហារូបករណ៍៖

រនមលសិកា

អាហារូបករណ៍ ររូវានផតល់ណដាយ

$340/ឆ្នំ

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖
និសសិរររូវមានសញ្ញាបររទ្យុ រិយភូមិ ឬ

រដាឋភិ ាល ។

សញ្ញាបររដដលមានរនមលណសមើ។

សូមទាក់ទ្យងសាកលវ ិទ្យាល័យ
សរមាប់ព័រ៌មានបដនថម ។

“ខ្ំុទ្យទ្យួលានចំ ណណោះដឹងដផនកណសដឋកិចេណៅទ្យ៊ីណនោះ។ វ
ណធវើឱយខ្ំុ មានភាពងាយស្រសួលកនុងការដសវងរកការងារ
ណធវើ។”

សាន់ សារ ិទ្យធ

ពរ៍មានសមអឹរ៖

វិទ្យាសាាៃបទចេកវិទ្យាកម្ពុជា

អាហារូបករណ៍៖

សាកលវ ិទ្យាល័យផតល់អាហាររូបករ

ល័កខ
ខ ័ណឌចូលសិកា៖

រនមលសិកា៖

ររូវមានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ។

ណ៍ទាំងស្រសុងដល់សិសសពូដក។

www.itc.edu.kh
info@itc.edu.kh
023 880 370

កមមវ ិធ៊ីវ ិសវកមម ៖ $500/ឆ្នំ។
កមមវ ិធ៊ីបណចេកណទ្យស៖ $250/ឆ្នំ។

សូមទាក់ទ្យងសាកលវ ិទ្យាល័យ
សរមាប់ព័រ៌មានបដនថម។

“ណយើងមានការអប់ រ ំដដលមានគុណភាពខពស់ណៅទ្យ៊ីណនោះ បុដនតវមិនងាយ
ស្រសួលណនាោះណទ្យ! ណៅណពលណយើងបញ្េប់ការសិការបស់ណយើងណៅទ្យ៊ី ណនោះ ណយើង
មានឱកាសណៅសិកាបនតណៅរបណទ្យសារំង និងទ្យទ្យួ លានអាហារូបករណ៍
ារំង ។”

សុខ សិទ្យធព៊ីស៊ី

សុខ វឌឍនៈ និង សុខ សមបរិត
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International
University
Scholarships:
Contact the University for more
information.

Tuition Fees:
Depends on choice of course.
Email iusabo@yahoo.com for
more information.

Contact Details:
www.iu.edu.kh
internationalstudents.iu@gmail.com
023 881 623
No. 89-95, Street 1011
Admissions:
Bachelor Degree:
Higher Secondary Certificate or Foundation diploma or its
equivalent.
Students applying for medical studies (Medicine, Dentistry, Nursing and Pharmacy) have additional requirements to
fulfill as per the Ministry of Education, Youth and Sport.
Associate Degree:
Must have at least completed Upper Secondary General

“The University is interesting. It is good that it requires
English as it is used all over the world. Also it is very easy
to research anything here, we have great facilities.”
Yionn Sokeitea, Roun Sy and Nga Bonhom

Limkokwing University
of Creative Technology

Contact Details:
www.limkokwing.edu.kh
023 995 733

Scholarships:
Contact the university for more
information

Tuition Fees:
$1500 foundation year
$2,500/ Year.
All applications must be accompanied with a $90 fee.
Admissions:
Senior High School Certificate/ Diploma or
equivalent
Foundation Year Certificate from University or
another recognized institution. Foundation Year‟s can
be completed at the university, contact the university
directly for more information.
Certificate of English Proficiency from a recognized institution or pass entrance examination.
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ព៍រ៌មានលមអិរ៖

សាក្សលវិទាល័យអៃតរជាតិ

www.iu.edu.kh
internationalstudents.iu@gmail.com
023 881 623
017 926 969

អាហារូបករណ៍៖

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖

សូមទាក់ទ្យងសាកលវ ិទ្យាល័យសរមាប់

ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖

ព័រ៌មានបដនថម ។

ររូវមានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររដដលមានរនមលណសមើ។

រនមលសិកា៖
អាស្រស័យណលើវគគសិកាន៊ីមួយៗ។ អុ៊ីដមល
iusabo@yahoo.com សរមាប់ ព័រ៌មាន
បដនថម។

សិសសនិសសិរដដលចង់សិកាមុខវ ិជាជណវជជសាស្រសត (វ ិជាជណពទ្យយ ទ្យនតសាស្រសត វ ិជាជ
គិលានុបដាឋយិកា និង ឱសថសាស្រសត) ររូវបំណពញល័កខខ័ណឌបដនថមមួ យ
ចំនួនរបស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងក៊ីឡា។
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖
ររូវបញ្េប់ ថានក់អប់រ ំចំ ណណោះដឹ ងទ្យូណៅោងរិចខពស់ជាងថានក់អនុវ ិទ្យាល័យ

“សាកលវ ិទ្យាល័យណនោះ គួរឱយចាប់អារមមណ៍្ស់ ។ វមានលកខណៈ
របណសើរ ណដាយសារវររមូវឱយណរបើ ភាសាអង់ ណគលសដដលជាភាសា
សកល។ មិនដរបុណ្ណោះ ណយើងងាយស្រសួលណធវើការសិកាស្រសាវរជាវណៅ
សាកលវ ិទ្យាល័យផ្ទទល់ ដដលមានសមាារៈសិកាដ៏ សមបូរដបប ។”

ោន សុខជាតា

និង ងា បុនហម

ព៍រ៌មានលមអិរ៖

សាក្សលវិទាល័យ Limkokwing
អាហារូបករណ៍៖

រ ័ងស ស៊ី

www.limkokwing.edu.kh
(+855) 2399 5733
រនមលសិកា៖

សូមទាក់ទ្យងសាកលវ ិទ្យាល័យសរមាប់ព័រ៌មានបដនថម

ឆ្នំមូលដាឋន $1,500/ឆ្នំ
$2,500/ឆ្នំ
ររូវបង់ $90 សរមាប់ការដាក់ពាកយសុំចូលណរៀន ។
ល័កខ
ខ ័ណឌចូលសិកា៖

- ររូវមានសញ្ញាបររទ្យុ រិយភូ មិ។
- ររូវមានសញ្ញាបររថានក់ ឆ្នំមូលដាឋនព៊ី សាកលវ ិទ្យាល័យឬ

វ ិទ្យាសាថនដដលមានការទ្យទ្យួ លសាគល់្មួ យ។ ថានក់ឆ្នំមូល
ដាឋន អាចណរៀនណៅសាកលវ ិទ្យាល័យផ្ទទល់។ សូមទាក់ទ្យង

ណដាយផ្ទទល់ណៅសាកលវ ិទ្យាល័យសរមាប់ព័រ៌មានបដនថម។

- ររូវមានវ ិញ្ញាបនបររបញ្ញ
ជ ក់សមរថភាពដផនកភាសាអង់ ណគលស
ព៊ីវ ិទ្យាសាថនដដលររូវានទ្យទ្យួ លសាគល់្មួ យ ឬ ាន
របឡងជាប់ ការរបឡងចូល ។
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National Polytechnic
Institute of Cambodia

Contact Details:
www.npic.edu.kh
npicinfo@gmail.com
023 961 5193

Scholarships:

Admissions:

Grade A students - 100% every
year
Grade B students - 50%
Grade C students - 30%
Female students - 30%.

Bachelor Degree:
BAC II Certificate or an equivalent.
Associate Degree:
BAC II Certificate or failed BAC II or an equiva-

In the following year:
1st Grade students - 100%

Tuition Fees:
Engineering Degree
$500/ Year
Bachelor Degree:
$400/ Year
Associate Degree:
$250/ Year

National Technical
Training Institute






www.ntti.edu.kh
info@ntti.edu.kh
023 883 039

Admissions:

Tuition Fees:

Bachelor’s Degree:
BAC II Certificate, or
High Diploma of Technical or
Specialty, or
Associate Degree.

Bachelor Degree:
Year 1
$350
Year 2
$400
Years 3 & 4
$450
Year 5
$225

Scholarships:


Contact Details:

100% scholarship to Senior and Junior Technical Students in Pedagogy.
50% scholarship to Female Students in Civil Engineering
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Architecture, and IT.
50% scholarship to a Student ranked 1st.
30% scholarship to a Student ranked 2nd.
20% scholarship to a Student ranked 3rd.

Associate Degree:
$300/ Year.
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វិទាសាែៃជាតិព

ុបសចចក្សសទស

ព៍រ៌មានលមអិរ៖

នៃក្សរពជា
ុ

www.npic.edu.kh
npicinfo@gmail.com
+855 23 6915193

អាហារូបករណ៍៖

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖

និសសិរមាននិណទ្យទស A

-100% រល់ឆ្នំ

និសសិរមាននិណទ្យទស B

ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖

-50%

និសសិរមាននិណទ្យទស C

ររូវមានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររដដលមានរនមល

-30%

និសសិរនារ ៊ី

ណសមើ។

-30%

ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖
ររូវរបឡងជាប់ឬធាលក់ សញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬមានសញ្ញា

សរមាប់ឆ្នំបនតបនាទប់៖
និសសិរានចំ្រ់ថានក់ណលខ១ -100%។

បររដដលមានរនមលណសមើ។

រនមលសិកា៖

ថានក់វ ិសវកមម៖ $500/ឆ្នំ

ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖ $450/១ឆ្នំ
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖ $350 កនុង១ឆ្នំ

វិទាសាែៃជាតិបណ្តុុះបណា
ត លបសចចក្សសទស
ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖
ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖
មានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររបណចេក
ណទ្យសឬឯកណទ្យសជាន់ខពស់ ឬបរ ិញ្ញាបរររង។

ព័រ៌មានលមអិរ៖

www.ntti.edu.kh
info@ntti.edu.kh
023 883 039
រនមលសិកា៖
ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖
ឆ្នំទ្យ៊ី១ $350
ឆ្នំទ្យ៊ី២ $400
ឆ្នំទ្យ៊ី៣&៤ $450
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖

អាហារូបករណ៍


100%



50%

$300/ឆ្នំ។

សរមាប់និសសិរបណចេកណទ្យសជាន់ខពស់និងធមមតាកនុងគរុណកាសលយ។

សរមាប់និសសិរនារ ៊ីដផនកវ ិសវកមមសុ៊ីវ ិល វ ិសវកមមអគគិសន៊ី វ ិសវកមមណអឡិក
ររូនិក សាថបរយកមម និង ព័រ៌មានវ ិទ្យា ។



50%

សរមាប់និសសិរដដលទ្យទ្យួលានចំ្រ់ថានក់ ណលខ១ ។



30%

សរមាប់និសសិរដដលទ្យទ្យួលានចំ្រ់ថានក់ ណលខ២ ។



20%

សរមាប់និសសិរដដលទ្យទ្យួលានចំ្រ់ថានក់ ណលខ៣ ។



10%

សរមាប់និសសិរដដលទ្យទ្យួលានចំ្រ់ថានក់ ណលខ៤ និងណលខ៥ ។
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National University of
Management
Scholarships:
No information available.

Contact Details:
www.num.edu.kh
s.g.paterson@gmail.com
023 428 120
Street 96

Tuition Fees:
Bachelor Degrees in:

Admissions:
High School Diploma or
equivalent

Accounting, Economics, Finance, Law Management,
Marketing and Tourism Courses
$180/ Semester
English courses, Entrepreneurship courses
and International Business
$200/ Semester
Computing Courses
$210/ Semester

Contact Details:
www.norton-u.com
info@norton-u.com
023 982 166/177
012 900 222

Norton University
Scholarships:

Tuition Fees:

Depends on grades. Scholarships are
partly or fully funded by the University.

Years 1 & 2
$420/ Year
Years 3 & 4
$480/ Year
(To be changed this year)

Admissions:
High School Diploma or equivalent.
English Proficiency Exam
Students have to sit an additional

“There is very good communication at Norton.
The classrooms are nice and comfortable, and our
teachers are very helpful. I like my classes.”
Heng Song Yean
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សាក្សលវិទាល័យ ជាតិរគ្ប់រគ្ង

អាហារូបករណ៍៖
មិនទាន់មានព័រ៌មាន
ល័កខ
ខ ័ណឌចួលណរៀន៖
ររូវមានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររ
ដដលមានរនមលណសមើ។

www.num.edu.kh
s.g.paterson@gmail.com
023 428 120
រនមលសិកា៖

ថានក់បរ ិញ្ញាបររដផនកៈ
គណណនយយ ណសដឋកិចេ ហិរញ្ាវរថុ ចាប់ រគប់រគង ទ្យ៊ីផារ
និង ណទ្យសចរណ៍ ៖ $180/ឆមាស

វគគសិកាភាសាអង់ណគលស វគគសិកាភាពជាសហរគិន និង វគគ
សិកាពាណិជជកមមអនតរជារិ ៖ $200/ឆមាស
វគគសិកាកុំពយូទ្យ័រ៖ $210/ឆមាស

ព៍រ៌មានលមអិរ៖

សាកលវិទ្យាល័យ ៃ័រតុៃ
អាហារូបករណ៍៖
អាស្រស័យណលើនិណទ្យទសរបស់និសសិរ។ អាហារូបករ
ណ៍ររូវានផតល់ណដាយដផនកឬទាំងស្រសុងណដាយ
សាកលវ ិទ្យាល័យ។

www.norton-u.com
info@norton-u.com
023 982 166
រនមលសិកា៖

ឆ្នំទ្យ៊ី១ និងទ្យ៊ី២៖ $420/ឆ្នំ
ឆ្នំទ្យ៊ី៣ និងទ្យ៊ី៤៖ $480/ឆ្នំ

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖
- មានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររដដលមានរនមលណសមើ
- ឆលងការ់ ការរបឡងភាសាអង់ណគលស
- ររូវឆលងការ់ ការរបឡងបដនថម

“ណៅកនុងសាកលវ ិទ្យាល័យន័ររុនមានទ្យំ នាក់ទ្យំនងលអ្ស់។
បនទប់សិកាសាអរលអនិងមានផ្ទសុកភាព ណហើយសាស្រសាតចារយ

ណៅទ្យ៊ី ណនាោះដរងដរយកចិរតទ្យុកដាក់ជួយដល់និសសិរជានិចេ។ ខ្ំុ
ចូលចិរតការសិការបស់ខំុ្្ស់ ។”

ណហង សុងោង
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Contact Details:

O3D Asia Graphic
School

www.o3dasia.com
contact@o3dasia.com
+855 (0) 92 968 912
No. 132 Street 115

Scholarships:
No Scholarships offered
CMK Bank offers full funding
through loans to be reimbursed
once the student is in full
employed.

Tuition Fees:
$2500/year
Application Fee: $90 (non– refundable)

Qualification gained:
After 2 years, you are able to take the
exam for a French diploma - this is
recognized in France.

Admissions:
High School Diploma or equivalent
You also need to be motivate by a real
interest in the domain and have a basic
artistic knowledge.

“Pragmatism, efficiency, organization, tenacity, desire to understand and learn are the essential
qualities to evolve positively in the world of computer graphics and special effects. I have found
and appreciated these qualities in contact with talents came from Objectif 3D."

Matthieu GROSPIRON
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សាោ O3D Asia

www.o3dasia.com
contact@o3dasia.com
+855 (0) 92 968 912

Graphic School

ផទោះណលខ ១៣២ ផលូវ ១១៥

អាហារូបករណ៍៖
សាលាមិនមានអាហារូបករណ៍សរមាប់និសសិរ
ណឡើយ។

ធនាគារ CMK នឹ ងផតល់រាក់ ចមេ៊ីដល់និសសិរ
ដដលចង់ សិកាណៅសាលាណនោះ ណហើយររូវសង
វ ិញណៅណពលដដលមានការងារណធវើររឹមររូវ។

រនមលសក
ិ ា៖
២៥០០ ដុលាលកនមួ
ុ យឆ្នំ
ពាកយសុំចូលណរៀន ៩០ ដុលាល
ផលរបណោជន៍ដដលនឹងទ្យទ្យួលាន៖
ណរកាយការសិការយៈណពល ២ឆ្នំ និ សសិរអាច
របលងយកសញ្ញាបររទ្យុរិយភូ មិដផនកភាសា
លកខខ័ណឌសិកា៖
ររូវមានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូ មិ ឬសញ្ញាបររដ

ារំង ដដលររូវានទ្យទ្យួលសាគល់ព៊ីរបណទ្យស
ារំង។

នមលណសមើ។
អនកក៏ររូវការមានដុង និងចំណនោះដឹងដផនក
សិលបោះផងដដរ។

“ភាពណពញនិ យម បុិនរបសប់ ភាពលំអិរ ការណរៀបចំ នឹ ងជួ យណអាយណយើងណជាគជ័ យ កាលយជាអនក

ជំ នាញដផនករចនាន្រហាគហវ៊ីក។ ណៅកនុងមុ ខវ ិជាជ Objectif 3D ណធវើណអាយខ្ំុអាចដសវងរកណឃើញនូ វចំ នុចទាំង
អស់ណនោះ៕

Matthieu GROSPIRON
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Panha Chiet University
Admissions:

Contact Details:
www.pcu.edu.kh
pcupresident@gmail.com
092 777 708
069 555 582
023 458 880
No. 13-20-24. Street 253

Foundation Year / Bachelor Degree:
Senior High School Certificate or an
equivalent.

Tuition Fees:

Associate Degree:
Senior High School Certificate or failed
Senior High School or an equivalent.

Foundation Year:
Faculty of IT and Engineering: $420
Faculty of Arts, Humanities, and Languages: $420
All other faculties: $370

Scholarships:
There are full scholarships available to
prospective Students (High Dignitaries
Scholarship and Serei Mongkol Scholarship)
Contact the University for more
Information.

Bachelor Degree:
Faculty of IT and Engineering: $430/year
Faculty of Arts, Humanities, and Languages: $430/
year
All other faculties: $380/year
Associate Degree:
Faculty of IT and Engineering: $430/year
Faculty of Arts, Humanities, and Languages: $430/
year
All other faculties: $380/year

Pannasastra University
of Cambodia
Scholarships:

Tuition Fees:

Year 1:
Grade A students - 100%
Grade B students - partial

Bachelor Degree
$792/ Year

All scholarships are only
valid for one year. Students
must reapply by September
31st of each academic year.

Contact Details:
www.puc.edu.kh
info@puc.edu.kh
023 990 153
012 681 606
No. 92-94, Vithei
Samdech

Bachelor of Architecture &
Civil Engineering
$957/ Year

Admissions:
“Learning here makes sure I
can use English, communicate
with foreigners and find a good
job. The University also provided me with a scholarship.”
Mam Kosal

Lycee Baccalaureate, High School Diploma or equivalent.
Pass Admission Test (covers Mathematics, Physics,
Chemistry, Science and General Knowledge).
Pass English Placement Test (grade D or higher).
Obtained IELTS score of 5.5 or TOFEL score of 500.
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សាក្សលវិទាល័យបញ្ញ
ា ជាតិ

www.pcu.edu.kh
pcupresident@gmail.com
092 7777 08
099 73 9999
097 7888 909

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖

រនមលសិកា៖

ថានក់ឆ្នំមូលដាឋន / ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖

ថានក់ឆ្នំមូលដាឋន៖

ររូវមានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររដដល

មហាវ ិទ្យាល័យព័រ៌មានវ ិទ្យា និង វ ិសវកមម៖ $420/ឆ្នំ

មានរនមលណសមើ។

មហាវ ិទ្យាល័យសិលបៈ មនុ សសសាស្រសត និងភាសា៖ $420/ឆ្នំ

ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖

មហាវ ិទ្យាល័យណផសងៗណទ្យៀរ៖ $370/ឆ្នំ

ានរបឡងជាប់ឬធាលក់ សញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬមាន

ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖

សញ្ញាបររដដលមានរនមលណសមើ។

មហាវ ិទ្យាល័យព័រ៌មានវ ិទ្យា និង វ ិសវកមម៖ $430/ឆ្នំ

មហាវ ិទ្យាល័យសិលបៈ មនុ សសសាស្រសត និងភាសា៖ $430/ឆ្នំ
មហាវ ិទ្យាល័យណផសងៗណទ្យៀរ៖ $380/ឆ្នំ

អាហារូបករណ៍៖
សាលាមានអាហារូបករណ៍១០០កដនលងសរមាប់

ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖

អនាគរនិ សសិរ។

មហាវ ិទ្យាល័យព័រ៌មានវ ិទ្យា និងវ ិសវកមម៖ $430/ឆ្នំ

បដនថម។

មហាវ ិទ្យាល័យណផសងៗណទ្យៀរ៖ $380/ឆ្នំ

សូមទាក់ទ្យងសាកលវ ិទ្យាល័យសរមាប់ព័រ៌មាន

មហាវ ិទ្យាល័យសិលបៈ មនុ សសសាស្រសត និងភាសា៖ $430/ឆ្នំ

ព៍រ៌មានលមអិរ៖

សាក្សលវិទាល័យបញ្ញ
ា សាស្រសត
អាហារូបករណ៍៖

www.puc.edu.kh
info@puc.edu.kh
023 990 153
012 681 606
រនមលសិកា៖

ឆ្នំទ្យ៊ី១៖ និសសិរដដលមាននិណទ្យទស A -100%

ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖

និ សសិរដដលមាននិ ណទ្យទស B -ភាគរយ

$792 / ឆ្នំ

អាហារូបករណ៍ទាំងអស់ មានសុពលភាពររឹមដរ១ឆ្នំ
បុណ្ណោះ។ និសសិរររូវមកដាក់ពាកយសុំអាហារូបករណ៍ឲ្យ
ានមុន នថៃទ្យ៊ី ១១ កញ្ញា ណៅណរៀងរល់ឆ្នំសិកា។

ថានក់សាថបរយកមម និងវ ិសវកមម៖
$957 / ឆ្នំ
ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖

“ការសិកាណៅទ្យ៊ី ណនោះណធវើឱយខ្ំុរាកដថា ខ្ំុអាចណរបើ

- មានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររដដលមានរនមលណសមើ

ភាសាអង់ណគលសណធវើទ្យំនាក់ទ្យំនងជាមួយជនបរណទ្យស

- របឡងជាប់ ណរសតចូលសិកា (ដដលណធវើណៅណលើមុខវ ិជាជពិ ជ

ណហើយរកានការងារលអមួយ។ សាកលវ ិទ្យាល័យាន

គណិរ រូបវ ិទ្យា គ៊ីម៊ីវ ិទ្យា វ ិទ្យាសាស្រសត និង ចំ ណណោះដឹង

ផតល់អាហារូបករណ៍ឱយខ្ំុណទ្យៀរផង។ ”

ទ្យូណៅ)

មម កុសល

- ឆលងការ់ ការណធវើណរសតភាសាអង់ណគលស (ពិនុចាប់
ទ
ព៊ីនិណទ្យទស D
ណឡើងណៅ)
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Contact Details:

Phnom Penh
International University

www.ppiu.edu.kh
info@ppiu.edu.kh
023 999 908
No. 36, Street 169

Scholarships:
Grade A students - 100% every year
Grade B students - 30% in Years 1 & 2

“The University has a great location and has
great facilities. My friends love it here too.”
Syneoeun Nov

Tuition Fees:
Year 1
$350
Other Years
$450/ Year

Admissions:
Bachelor - Senior High School Diploma or equivalent.
Foundation - Finish High School
General Knowledge Exam must be taken

Preah Kossomak
Polytechnic Institute

Contact Details:
www.ppiedu.com
ppi@camnet.com.kh
023 882 126
012 655 644
Confederation de la Russie

Scholarships:

Tuition Fees:

Grade A students - 100% scholarship
Grade B students - 50% scholarship

Bachelor Degree:
$400/year

There are 40 scholarships available.

Associate Degree:
$300/year

Admissions:
Bachelor Degree:
Senior High School Certificate or an
equivalent.
Associate Degree:
Senior High School Certificate or failed
Senior High School or an equivalent.
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សាក្សលវិទាល័យ អៃតរជាតិភ្នំសពញ

www.ppiu.edu.kh
info@ppiu.edu.kh
023 999 908

អាហារូបករណ៍៖
និសសិរនិ ណទ្យទស A -100% រគប់ឆ្នំ
និសសិរនិ ណទ្យទស B - 50%សរមាប់ឆ្នំទ្យ៊ី១ និងទ្យ៊ី២
- 0% សរមាប់ ឆ្នំទ្យ៊ី៣ និងទ្យ៊ី ៤
និសសិរនិ ណទ្យទស C - 30% សរមាប់ឆ្នំទ្យ៊ី១ និងទ្យ៊ី២

“សាកលវ ិទ្យាល័យមានទ្យ៊ីតាំងលអ និងមានសមាារៈបរ ិកាខដ៏ សំបូរ
ដបប ។ មិរតភ័រករបស់ខំុក
្ ៏ចូលចិរតទ្យ៊ីណនោះដដរ ។”

- 0% សរមាប់ ឆ្នំទ្យ៊ី៣ និងទ្យ៊ី ៤

ណៅ សុ៊ីណនឿន

រនមលសិកា
ឆ្នំទ្យ៊ី១៖ $350/ឆ្នំ
ឆ្នំដនទ្យណទ្យៀរ៖ $450/ឆ្នំ
ល័កខ
ខ ័ណឌចួលណរៀន៖
មានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររដដល
មានរនមលណសមើ។

វិទាសាែៃព

ព៍រ៌មានលមអិរ៖

ុបសចចក្សសទសរពុះក្សុសរ
ុ ៈ

www.ppiedu.com
ppi@camnet.com.kh
023 882 126
012 655 644

អាហារូបករណ៍៖

រនមលសិកា

និសសិរនិ ណទ្យទស A -100%

ថានក់បរ ិបញ្ញាបររ៖

និសសិរនិ ណទ្យទស B - 50%

$400/ឆ្នំ

សាកលវ ិទ្យាល័យ មានអាហារូបករណ៍ចំនួន៤០កដនលង
សរមាប់និសសិរ ។

ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖
$300/ឆ្នំ

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖
ថានក់បរ ិបញ្ញាបររ៖
មានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររដដលមានរនមលណសមើ
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖
ានរបឡងជាប់ឬធាលក់ សញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬមានសញ្ញា
បររដដលមានរនមលណសមើ។
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Prek Leap National
College of Agriculture
Scholarships:

Tuition Fees:

University offers between 300
-500 scholarships each academic year dependant on student grades.

Bachelor Degree:
$380/year
Associate Degree:
$330/year

Contact Details:
www.pnsa.edu.kh
info@pnsa.edu.kh
089 277 773
092 767 880
012 707 677

Admissions:
High School Diploma or equivalent.

Students need to apply
through the University.

“We are outside of the City here but the
facilities are very good. There is so much I
can see here.”
Tola Nhel

Puthisastra University

Contact Details:
www.puthisastra.edu.kh
info@puthisastra.edu.kh
023 220 476

Scholarships:

Tuition Fees:

Admissions:

Available for all courses
except Health Sciences.

Typically: $460/ Year

High School Diploma or equivalent
diploma.

Amount is based on entrance exam score. Those
who pass can also access a
scholarship based on their
high school grades.

Finance & Technology:
Year 1
$450
Years 2,3,4
$650
Medicine:
Year 1: $1400. Increases
by $100 a year.
Nursing
Year 1: $1100. Increases
by $100 a year

Must also take a University Entrance Exam
Application for Bachelors in
Medicine, Pharmacy, Dentistry
and Nursing: Must pass a National
Examination organized by the
Ministry of Health and Ministry of
Education, Youth and Sport.

“We have a good education here. The teachers
have the ability to teach students at all levels. They
are very experienced.”
Chieng Topaea
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ព៍រ៌មានលមអិរ៖

សាោជាតិក្សសិក្សរមន្រពក្សសលៀប
រនមលសិកា

អាហារូបករណ៍៖

សាកលវ ិទ្យាល័យមានអាហារូបករណ៍
ចំនួន៦០០កដនលងសរមាប់និសសិរណៅណរៀង
រល់ឆ្នំសិកា។
និសសិរររូវដាក់ពាកយសុអា
ំ ហារូបករណ៍

www.pnsa.edu.kh
info@pnsa.edu.kh
023 219 746
ល័កខ
ខ ័ណឌចូលណរៀន៖

ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖

មានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររដដល

$380/ឆ្នំ

មានរនមលណសមើ។

ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖
$330/ឆ្នំ

ណៅសាកលវ ិទ្យាល័យណដាយផ្ទទល់ ។

“ណទាោះប៊ី ជាសាកលវ ិទ្យាល័យសថិរណៅណរៅទ្យ៊ីរកុងពិរដមន បុដនត

សាកលវ ិទ្យាល័យមានសមាារៈសិកាលអៗ។ មានការណរចើន្ស់
ដដលខ្ុំអាចណឃើញមានណៅទ្យ៊ីណនោះ។”

ណុល រុលា

សាក្សលវិទាល័យពុទធិសាស្រសត
អាហាររូបករណ៍៖
មានអាហារូបករណ៍សរមាប់រគប់វគគ
សិកាទាំងអស់ ណលើកដលងដរវ ិទ្យា
សាស្រសតសុខាភិាល។
រនមលររូវបង់ គឺអាស្រស័យតាមពិនុទ

របឡងចូល។ អនកដដលរបឡងជាប់ ក៏
អាចមានឱកាសទ្យទ្យួលានអាហារូប
ករណ៍មួយផងដដរ ណដាយដផអកណលើ
និណទ្យទសណៅវ ិទ្យាល័យរបស់ពួកណគ។

រនមលសិកា

ព៍រ៌មានលមអិរ៖

www.puthisastra.edu.kh
info@puthisastra.edu.kh
023 221 624
ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖

ជាទ្យូណៅ $460/ឆ្នំ ។

មានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររ

ដផនកហិរញវរថុ និង បណចេកវ ិទ្យា៖

ដដលមានរនមលណសមើ។

ឆ្នំទ្យ៊ី១ $450/ឆ្នំ

វ ិទ្យាសាស្រសតសុខាភិាល៖ និសសិរររូវណធវើ

ឆ្នំទ្យ៊ី២ ទ្យ៊ី៣ និងទ្យ៊ី៤ $650/ឆ្នំ

ការរបឡងជាលកខណៈអនតរជារិ ។

ដផនកឱសថ៖

ឆ្នទ្យ
ំ ៊ី១៖ $1400 ណដាយ១ឆ្នំណកើន
រនមល $100
ដផនកគិលានុបដាឋយិកា៖

ឆ្នទ្យ
ំ ៊ី១៖ $1100 ណដាយ១ឆ្នំណកើន
ណឡើង $100
“ណៅទ្យ៊ីណនោះ ណយើងមានការអប់រ ំលអ។ សាស្រសាតចារយមានសមរថភាពបណរងៀន
និសសិររគប់ករមិរ។ ពួកគារ់ មានបទ្យពិណសាធន៍ខពស់។ ”

ណឈៀង រូភា
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Royal University of
Agriculture

Contact Details:
www.rua.edu.kh
info@rua.edu.kh
011 918 901
sophal1954@hotmail.com
Street 217

Scholarships:
Scholarships are only available from the government.

Tuition Fees:

Apply through your high
school.

Bachelor Degree:
$370/ Year
or $190/semester

Admissions:

Associate Degree:
$295/ Year

High School Diploma or equivalent.

“I love it here. The environment is amazing for learning,
there are lots of plants, fresh air and no pollution. This gives
us a great feeling for studying.”
Sereynech Ouch

Royal University of Fine
Arts
Scholarships:
Scholarships are only available
from the government. 30 students
a year receive a scholarship.
Apply through your high school.

Contact Details:
www.rufa.edu.kh
rufa@camnet.com.kh
023 986 417
012 444 589
No. 72, Street 19

Tuition Fees:
Depends on course
Architecture
Year 1: $450
Years 2-5: $550
Plastic Arts
$450
Urbanism
$500
Most other subjects
$380 grade 1
$450-500 grades 2-4

Admissions:
High School Diploma or
equivalent.
“I like drawing. I want to become an art
teacher and studying here is helping
that happen. I also enjoy learning about
the history of Cambodia here.”
Thay Chinith
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សាក្សលវិទាល័យភ្ូរិៃក្ស
ា សិក្សរម
អាហារូបករណ៍៖

រនមលសិកា

អាហារូបករណ៍ររូវានផតល់ណដាយ

ថានក់បរ ិញ្ញាបររៈ $370/ឆ្នំ ឬ$190/ឆមាស

រដាឋភិ ាលបុណ្ណោះ។

ថានក់បរ ិញ្ញាបរររងៈ $295/ឆ្នំ

និសសិរររូវដាក់ពាកយសុអា
ំ ហារូបករ
ណ៍តាមរយៈវ ិទ្យាល័យរបស់ខួន។
ល

ព៍រ៌មានលមអិរ៖

www.rua.edu.kh
rua@forum.org.kh
023 219 829

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖
មានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររ
ដដលមានរនមលណសមើ។

“ខ្ំុណពញចិ រតទ្យ៊ីណនោះ្ស់ ។ មានបរ ិសាថនលអអសាេរយសរមាប់ការសិកា។ មាន
រុកខជារិ ខយល់ររជាក់ និងមិនមានការបំពុលបរ ិសាថន។ ទាំងអស់ណនោះ ណធវើឲ្យ
ណយើងមានអារមមណ៍រជោះថាលកនុងការសិកា។”

សាក្សលវិទាល័យភ្ូរិៃាវិចរិ តសិលបៈ

អាហារូបករណ៍៖

ព៍រ៌មានលមអិរ៖

www.rufa.edu.kh
rufa@camnet.com.kh
023 986 417
012 444 589

រនមលសិកា៖

អាហារូបករណ៍ររូវានផតល់ណដាយ

អាស្រស័យតាមមុខវ ិជាជសិកា

រដាឋភិ ាលបុណ្ណោះ។

សាថបរយកមម

និសសិរររូវដាក់ពាកយសុអា
ំ ហារូបករ

ឆ្នំទ្យ៊ី១៖ $450/ឆ្នំ

ណ៍តាមរយៈវ ិទ្យាល័យរបស់ខួន
ល

អុច ស្រស៊ីនុច

ឆ្នំទ្យ៊ី២ដល់៥៖ $550/ឆ្នំ
មុខវ ិជាជសិកាណផសងណទ្យៀរ
ឆ្នំទ្យ៊ី១៖ $380/ឆ្នំ
ឆ្នំទ្យ៊ី២ដល់៤៖ $450-$500/ឆ្នំ

ល័កខ
ខ ័ណឌចូលសិកា៖
មានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬ
សញ្ញាបររដដលមានរនមលណសមើ។

“ខ្ំុចូលចិរតគូរគំនូរ។ ខ្ំុចង់ កាលយជារគូសិលបៈមានក់។ ខ្ំុ សិកាណៅទ្យ៊ី ណនោះ
ណដើមប៊ីសណរមចកត៊ីស្រសនមរបស់ខំុ្។ ខ្ំុក៏ចូលចិរតសិការបវរតិសាស្រសតកមពុជា
ណៅទ្យ៊ី ណនោះផងដដរ។”

នថ ជ៊ីនិរ
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Contact Details:

Royal University of Law
and Economics

www.rule.edu.kh
info@rule.edu.kh
023 211 565
Street 93

Scholarships:
Scholarships are allocated by
the Department of Higher
Education and are given to
the highest
performing students at high
school level.

Tuition Fees:
$380/year

Admissions:
Bachelor Degree:
High School Diploma or equivalent diploma.
Media Communications and Institute of
Foreign Languages must Pass Entrance Exam.
240 students are admitted onto the Bachelor Degree program.

“I like the structure of the University. It
is good to study here and the teachers
are very professional.”
Serang Srim
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ព៍រ៌មានលមអិរ៖

សាកលវិទ្យាល័យ ភូម្ិៃទៃត
ី ិសាស្រសត

www.rule.edu.kh
info@rule.edu.kh
023 211 565

ៃិងវិទ្យាសាស្រសតទសដ្ឋកិចេ
អាហារូបករណ៍៖
អាហារូបករណ៍ររូវានបរមុងទ្យុកណដាយ
នាយកដាឋនឧរតមសិកា ណហើយររូវានផតល់
ណៅឱយសិសសពូដកណៅថានក់ វ ិទ្យាល័យ។

រនមលសិកា៖
$380/ឆ្នំ
ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖
ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖
មានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររដដលមានរនមល
ណសមើ និង ានរបឡងចូ លជាប់។
កំណរ់ចំនួននិសសិរររឹមដរ២៤០នាក់បុណ្ណោះសរមាប់
សិកាកមមវ ិធ៊ីថានក់បរ ិញ្ញាបររ ។

“ខ្ំុចូលចិរតរចនាសមព័នធរបស់សាកលវ ិទ្យាល័យណនោះ។ ាន

សិកាណៅទ្យ៊ី ណនោះ គឺជាការរបណសើរ្ស់។ សាស្រសាតចារយមាន
សមរថភាពវ ិជាជជ៊ីវៈខពស់។”

ស្រសុ៊ីម សុ៊ីណរៀង
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Contact Details:

Royal University of
Phnom Penh
Scholarships:
Students need to submit an application and sit an exam
set by the Ministry of Education, Youth and Sport.

www.rupp.edu.kh
secretary@rupp.edu.kh
023 883 640
Confederation de la Russie
“Studying here at the oldest
University in Phnom Penh is
incredible, a great
environment.”

Dates of application vary according to country and study
program.

Hong Ain

Admissions*:
High School Certificate or equivalent.
*admission on certain courses also depends on performance in relevant High School Diploma
subjects.
Institute of Foreign Languages (IFL):
Chinese:
High School Diploma or equivalent (with at least a grade D overall). Pass a 90-minute Chinese
entrance exam administered by IFL‟s Admissions Committee.
English:
High School Diploma or equivalent (with at least a grade D overall), or Bachelor of Arts or Associate Degree in any field. Pass a 90-minute English examination administered by IFL‟s Admissions Committee.
French:
Pass National University Entrance Examination in written and oral French.
International Studies
High School Diploma or equivalent. Pass a 90-minute English entrance exam.
Japanese:
Results in the High School Diploma examination on Moral and Civic Education assessed. Those
who perform sufficiently well are required to sit a two-stage entrance examination administered by the Department of Japanese:
1. Paper-based exam testing students‟ general knowledge
2. Interview focused on prospective students‟ knowledge of Japanese language and culture,
and their future goals.
Korean Studies:
Successful applicants are required to sit a two-stage entrance
exam administered by the Department of Korean Studies:
1. Paper-based exam testing students‟ general knowledge
2. Interview focused on prospective students‟ knowledge of
Korean language and culture, and their future goals.

Tuition Fees:

Media Communication
One entrance exam on Khmer and English culture and another
on written English. If you pass then you get an interview.

Information Technology:
$450/year

Typically: $250/year
Science and Chemistry:
$250/year
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ព័រ៌មានលមអិរ៖

សាក្សលវិទាល័យភ្ូរិៃាភ្នំសពញ

www.rupp.edu.kh
secretary@rupp.edu.kh
023 883 640

អាហារូបករណ៍៖
និសសិរររូវមកដាក់ ពាកយ

និងណធវើការរបឡងដដលណរៀបចំ “ការសិកាណៅសាកលវ ិទ្យាល័យដដលមានវ ័យ

ណដាយរកសួងអប់ រ ំ យុវជន និ ងក៊ីឡា។
កាលបរ ិណចេទ្យននការដាក់ពាកយ
កមមវ ិធ៊ីសិកា។

ចំ្ស់ជាងណគកនុងទ្យ៊ីរកុងភនំណពញគឺអសាេរយ្ស់

ខុសគានណៅតាមរបណទ្យសនិ ង រួមជាមួ យបរ ិសាថនដដលមានលកខណៈលអរបណសើរ។”

ល័កខ
ខ ័ណឌចូលសិកា៖ ររូវមានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររដដលមានរនមលណសមើ។ ល័កខខ័ណឌចូ លសិកាមុ ខវ ិជាជ
ខលោះ ក៏អាស្រស័យណលើពិនុមុ
ទ ខវ ិជាជដដលនិ សសិរានទ្យទ្យួ លណៅវ ិទ្យាល័យនិងណៅកនុងការរបឡងសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិផង
ដដរ ។

វ ិទ្យាសាថនភាសាបរណទ្យស (IFL)

ភាសាអង់ណគលស៖ ររូវមានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររដដលមានរនមលណសមើ (និសសិរររូវមាននិ ណទ្យទសរួមចាប់ព៊ី D
ណឡើងណៅ) ឬមានសញ្ញាបររថានក់បរ ិញ្ញាបររសិលបៈ ឬថានក់បរ ិញ្ញាបរររងកនុងដផនក្មួយ។
ររូវឆលងការ់ ការរបឡងរយៈណពល៩០នាទ្យ៊ី

ដដលណរៀបចំ ណដាយគណៈកមាមធិការទ្យទ្យួ លឱយចូលសិការបស់វ ិទ្យាសាថន

ភាសាបរណទ្យស ។

ភាសាារំង៖ ររូវឆលងការ់ ការរបឡងចូ ល ដដលមានវ ិញ្ញាសាសរណសរ និង និោយ។
ភាសាជបុន៖

គិរណលើពិនុមុ
ទ ខវ ិជាជស៊ីលធម៌និងចំណណោះដឹងទ្យូណៅ

ដដលនិសសិរទ្យទ្យួ លានព៊ីការរបឡងសញ្ញាបររ

ទ្យុរិយភូមិ។ និ សសិរដដលមានលកខណៈសមបរតិរគប់ រគាន់ ររូវណធវើការរបឡងចូ លជាព៊ីរដំ្ក់កាល ដដលណរៀបចំ
ណដាយដផនកភាសាជបុន៖

1. វ ិញ្ញាសាសរណសរណធវើណរសតណលើចំណណោះដឹងទ្យូណៅរបស់ណបកខជន ។
2. សមាាសន៍ដដលណផ្ទតរណលើចំណណោះដឹងរបស់ណបកខជនអំព៊ីវបបធម៌និងភាសាជបុន និងអំព៊ីណគាលណៅរបស់ណបកខជន។
ភាសាកូណរ៖ ណបកខជនររមូវឲ្យឆលងការ់ការរបឡងចូ លជាព៊ីរដំ្ក់កាល ដដលណរៀបចំ ណដាយដផនកភាសាកូណរ៖
1. វ ិញ្ញាសាសរណសរណធវើណរសតណលើចំណណោះដឹងទ្យូណៅរបស់ណបកខជន ។
2. សមាាសន៍ដដលណផ្ទតរណលើចំណណោះដឹងរបស់ណបកខជនអំព៊ីវបបធម៌និងភាសាកូ ណរ និងអំព៊ីណគាលណៅរបស់ណបកខជន។
រនមលសិកា៖
ជាទ្យួណៅៈ $250/ឆ្នំ
វ ិទ្យាសាស្រសតនិងគ៊ីម៊ីវ ិទ្យា៖ $300/ឆ្នំ
ព័រ៌មានវ ិទ្យា៖ $450/ឆ្នំ។
ភាសាបរណទ្យស៖ $450/ឆ្នំ
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Contact Details:

SETEC University

www.setecu.com
setecu@camnet.com.kh
023 880 612
No. 92, Confederation de la Russie

Tuition Fees:

Admissions:

Faculty of Business Information Technology:
$480/year
Faculty of Management of Information Systems:
$480/year
Faculty of Design:
$560/year

Foundation Year / Bachelor Degree:
High School Diploma or equivalent
diploma.
Associate Degree:
Complete Grade 12 of High School.

“I like the teachers and they have a strong IT department
where you can always learn about computers and get
problems fixed.”

Scholarships:
No scholarships are offered at
SETEC University.

Doch Mnorsen

Université des
Sciences de la Santé
Scholarships:

Tuition Fees:

Grade A students - 100%

$1,400/year.

The Ministry of Education,
Youth and Sport is responsible
for
allocating scholarships.

The Ministry of Education,
Youth and Sport is still
deciding tuition fees for
Nursing.

Contact the University for
more information.

Contact Details:
www.univ-sante.edu.kh
uhsc@univ-sante.edu.kh
023 430 559
No. 73, Street 93

Admissions:
High School Diploma or
equivalent. Dentistry requires
an entrance exam.

Contact the University for
more information.

“I think the University is very
good for education. I love the day
to day learning.”

Facilities
Interactive French
learning program

Hong Ain
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វិទាសាែៃ សុត
ី ិច

ព័រ៌មានលមអិរ៖

www.setecu.com
setecu@camnet.com.kh
023 880 612

រនមលសិកា៖

ល័កខ
ខ ័ណឌចូលសិកា៖
ថានក់ឆ្នំមូលដាឋន / ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖

មហាវ ិទ្យាល័យព័រ៌មានវ ិទ្យា និង ពាណិជជកមម៖

មានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬ សញ្ញាបររដដលមានរនមលណសមើ

$480/ឆ្នំ

ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖

មហាវ ិទ្យាល័យរគប់រគងរបព័នព
ធ ័រ៌មាន៖

ណរៀនចប់ ថានក់ទ្យ៊ី១២

$480/ឆ្នំ
មហាវ ិទ្យាល័យរចនា
$560/ឆ្នំ

អាហារូបករណ៍៖

សាកលវ ិទ្យាល័យមិនមានអាហារូបករណ៍ផតល់
ជូននិសសិរណទ្យ ។

“ខ្ំុណពញចិ រតសាស្រសាតចារយណៅទ្យ៊ីណនោះ្ស់។
ព័រ៌មានវ ិទ្យាដ៏ខាលំងមួ យ

អាហារូបករណ៍៖
និសសិរដដលមាននិ ណទ្យទសA -100%

រនមលសិកា៖

ព៍រ៌មានលមអិរ៖

www.univ-sante.edu.kh
uhsc@univ-sante.edu.kh
023 430 559

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖
ររូវមានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររ

- រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងក៊ី ឡា

ដដលមានរនមលណសមើ។

ជាអនកសណរមចរនមលសិកា

ទ្យទ្យួលខុសររូវផតល់អាហារូបករណ៍

សរមាប់ថានក់គិលានុ បដាឋយិកា

សរមាប់ព័រ៌មានបដនថម។

ឌុច មណនាដសន

- $1,400 /ឆ្នំ។

រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងក៊ី ឡាជាអនក

សួមទាក់ទ្យងសាកលវ ិទ្យាល័យ

ដដលអាចឲ្យនិ សសិរសិកាអំព៊ីកុំពយូ

ទ្យ័រ និងណដាោះស្រសាយបញ្ញ
ា ាន។”

សាក្សលវិទាល័យវិទាសាស្រសតសខា
ុ ភ្ិបា

ណយើងមានដផនក

សួមទាក់ទ្យងសាកលវ ិទ្យាល័យ
សរមាប់ព័រ៌មានបដនថម។

“ខ្ំុគិរថា សាកលវ ិទ្យាល័យណនោះមានលកខណៈលអរបណសើរ្ស់

សរមាប់ការអប់ រ ំ។ ព៊ីមួយនថៃណៅមួយនថៃ ខ្ំុ កាន់ ដរចូលចិ រតសិកា។”

ហុង អាន
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Contact Details:

University of Cambodia
Scholarships:

Tuition Fees*:

Three types of undergraduate
scholarships:
-Academic Excellence
Scholarship

Bachelor Degree:
$2,565

-Scholastic Aptitude
Scholarship

Associate Degree:
$1,200
*total fees required for
graduation

-Partial Scholarship

Facilities
Library,
University
Press

Vanda Institute
Admissions:
Foundation Year / Bachelor Degree:
Original Copy of BAC II (Grade 12 National
Examination) Certificate, or equivalent,
Complete Application Form and Registration Fee.
Associate Degree:
Original Copy of BAC II (Grade 12 National
Examination) Certificate or equivalent.
Complete Application Form and Registration Fee.

www.uc.edu.kh
info@uc.edu.kh
023 993 274
Northbridge Street
Admissions:
All students must pass University Study
Skills in order to enroll (fees apply).
Foundation Year / Bachelor Degree:
High School Diploma or equivalent diploma.
Pass Entrance Exam and
English Proficiency Exam.
Associate Degree:
Complete Grade 12 of High School.
Pass Entrance Exam and
English Proficiency Exam.
“Teaching in English means we speak
fluently, and this should help us get jobs in
other countries.”
Ban Chenda

Contact Details:
www.vanda.edu.kh
vanda@camnet.com.kh
023 213 563

Scholarships:
Years 1 & 2:
Grade A - pay $300
Grade B - pay $320
Grade C - pay $340
Grade D - pay $360
Grade E - pay $380

Years 3 & 4:
All pay $400

Tuition Fees:
English for Business
$460/ Year, $240/ Semester

Some of the tuition fees may
vary by $10-$20.

English for Communication
$430/Year, $225/ Semester

Contact the university for
more information.

Teaching English as a Foreign Language
$430/ Year, $225/ Semester
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ព៍រ៌មានលមអិរ៖

សាក្សលវិទាល័យក្សរពជា
ុ
អាហារូបករណ៍៖

សាកលវ ិទ្យាល័យ មានអាហារូបករ
ណ៍៣របណភទ្យ៖

រនមលសិកា*៖
ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖
$2,565
$1,200

- អាហារូបករណ៍សមបទា
- អាហាររូបករណ៍គិរជាភាគរយ

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖
និសសិរទាំងអស់ររូវរបឡងជំ នាញសិកា

ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖

- អាហារូបករណ៍សិសសពូដក

www.uc.edu.kh
info@uc.edu.kh
023 993 274

* រនមលសរុបសរមាប់
បញ្េប់វគគសិកា។

សាកលវ ិទ្យាល័យ ណដើមប៊ីណធវើការចុោះណ្មោះ
(ដដលបង់នថល)។
ថានក់ឆ្នំមូលដាឋន/បរ ិញ្ញាបររ៖ ររូវមានសញ្ញា
បររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររដដលមានរនមលណសមើ
។ ររូវឆលងការ់ ការរបឡងចួ ល និងការណធវើណរសត
ដផនកភាសាអង់ណគលស ។
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖
- ររូវបញ្េប់ ថានក់ទ្យ៊ី១២។

“ការបណរងៀនជាភាសាអង់ ណគលស មានន័យថាណយើងនឹងអាចនិោយភាសា
អង់ណគលសានសាទរ់ជំនាញ។ ដូចណនោះ ណយើងនឹងអាចដសវងរកការងារណៅ
ណរៅរបណទ្យសាន ។”

ាន់ ចិ នាត
ព៍រ៌មានលមអិរ៖

វិទាសាែៃ វា៉ាៃ់ោ

www.vanda.edu.kh
vanda@camnet.com.kh
023 213 563

អាហារូបករណ៍៖
ឆ្នំទ្យ៊ី១ និង ឆ្នំទ្យ៊ី២៖
និណទ្យទស A - បង់ $300

ឆ្នំទ្យ៊ី៣ និងឆ្នំទ្យ៊ី៤៖

$400

និណទ្យទស B - បង់ $320

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖
ថានក់ឆ្នំមូលដាឋន / បរ ិញ្ញាបររ៖
- ររូវមានសញ្ញាបររទ្យុ រិយភូ មិ និងររូវបំ ណពញដបបបទ្យចួ ល
ណរៀន និង បង់នថលចុោះណ្មោះ។
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖

និណទ្យទស C - បង់ $340

- ររូវមានសញ្ញាបររទ្យុ រិយភូ មិ និងររូវបំ ណពញដបបបទ្យចូ ល

និណទ្យទស D - បង់ $360

ណរៀន និង បង់នថលចុោះណ្មោះ។

និណទ្យទស E - បង់ $380
រនមលសិកា៖

ភាសាអង់ណគលសសរមាប់ពាណិជជកមម $460/ឆ្នំ, $240/ឆមាស
ភាសាអង់ណគលសសរមាប់ទ្យំនាក់ទ្យំនង $430/ឆ្នំ, $225/ឆមាស
បណរងៀនភាសាអង់ណគលសជាភាសាបរណទ្យស $430/ឆ្នំ, $225/ឆមាស
វគគសិកាណផសងៗណទ្យៀរ $410/ឆ្នំ, $215/ឆមាស
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Contact Details:
www.western.edu.kh
info@western.edu.kh
023 998 233
No. 15, Street 173

Western University
Scholarships:

Tuition Fees:

Admissions:

Grade
Grade
Grade
Grade
Grade

Bachelor Degree:
$420/year

Foundation Year / Bachelor Degree:
High School Diploma or equivalent
diploma.
Pass entrance exam.

A students - 100%
B students pay $240
C students pay $300
D students pay $360
E students - 0%.

Associate Degree:
$420/year

Facilities
Library
Cafeteria
Computer Lab
Smart boards and
Projectors
Conference Hall

Associate Degree:
High School Diploma, equivalent diploma or certificate of completion of
Grade 12.

“My teachers here are great, they have
helped me a lot with my work when I
don‟t understand.”
Chheng Sitina

Zaman University

Contact Details:
www.zamanuniversity.edu.kh
info@zamanuniversity.edu.kh
023 996 111
No. 8, Street 315

Scholarships:
Offers a wide range of scholarships.

Facilities:
Projectors
Smart Boards
Conference Hall

Computer and
Language Lab
Modern Canteen

Admissions:
Bachelor Degree:
High School completion and pass national
BAC II Exam.
Entrance Exam (main focus on
Mathematics, Physics and Logic).
English Proficiency Test: If you fail you
must enroll in the English Prep School.

Tuition Fees:
English Prep School: $1,000/semester.
Faculty of Arts, Humanities and Languages:
$1,250/semester.
Faculty of Economics and Administrative
Sciences: $1,250/semester.
Faculty of Information and Computer
Technologies: $1,500/semester.
Faculty of Engineering: $2,000/semester.
Registration Fee: $500/academic year.
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ព៍រ៌មានលមអិរ៖

សាក្សលវិទាល័យ សវសសាៃ
ើ
អាហារូបករណ៍៖

www.western.edu.kh
info@western.edu.kh
023 998 233

រនមលសិកា៖

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖

និសសិរមាននិណទ្យទស A -100%

ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖

ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖

និសសិរមាននិណទ្យទស B បង់ $240

$420/ឆ្នំ

- មានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបររដដល

និសសិរមាននិណទ្យទស C បង់ $300
និសសិរមាននិណទ្យទស D បង់ $360
និសសិរមាននិ ណទ្យទស E -0%

ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖

$420/ឆ្នំ

មានរនមលណសមើ។
- ឆលងការ់ ការរបឡងចូ ល។
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖
- មានសញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ ឬសញ្ញាបរររនមលណសមើ

មាន

ឬវ ិញ្ញាបនបររបញ្ញ
ជ ក់ ថាណរៀនចប់ថានក់ទ្យ៊ី១២។

ប្ណល័យ
កដនលងលក់ អាហារ

- ឆលងការ់ ការរបឡងចូ ល។

បនទប់កុំពយូទ្យ័ រ
“សាស្រសាតចារយណៅទ្យ៊ីណនោះ គួរឱយណការសរណសើរ្ស់ ។ ពួកគារ់ដរងដរជួ យ
ពនយល់ខុំ្ជានិចេ ណៅណពលដដលខ្ុំមិនយល់អំព៊ីចំណុចសិកា្មួយ។”

ណឆង ឈិនរុង

សាក្សលវិទាល័យ

ាន្រៃ

ល័កខ
ខ ័ណឌចួលសិកា៖
ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖
- របឡងជាប់ សញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិ។
- របឡងចូល (ជាសំខាន់ណលើមុខវ ិជាជ គណិរវ ិទ្យា រូប
វ ិទ្យា និងរកកវ ិជាជ)

www.zamanuniversity.edu.kh
info@zamanuniversity.edu.kh
023 996 111
រនមលសិកា៖

អាហារូបករណ៍៖
មានផតល់អាហារូបករណ៍ជាណរចើន ។

ព័រ៌មានលមអិរ៖

ថានក់ណររៀមភាសាអង់ណគលស៖ $1,000/ឆមាស
មហាវ ិទ្យាល័យ សិលបៈ មនុសសសាស្រសត និង ភាសា៖

$1,250/ឆមាស

មហាវ ិទ្យាល័យវ ិទ្យាសាស្រសតណសដឋកិចន
េ ិងរដឋាល៖

$1,250/ឆមាស

មហាវ ិទ្យាល័យបណចេកវ ិទ្យាព័រ៌មាននិងកុំពយូទ្យ័រ៖

$1,500/ឆមាស

មហាវ ិទ្យាល័យវ ិសវកមម៖ $1,500/ឆមាស
នថលចុោះណ្នោះ៖ $500/ឆ្នំសិកា

- ណធវើណរសតភាសាអង់ណគលសៈ របសិនណបើ ណធវើណរសតធាលក់
អនកររូវចុោះណ្មោះណរៀនណររៀមដផនកភាសាអង់ ណគលស។

115

APPENDIX
DIFFERENT DEGREES EXPLAINED
FOUNDATION YEAR: A Foundation Year is a one year introductory course
that some universities require students to complete before starting their
degree.
ASSOCIATE DEGREE: An Associate Degree is a two year degree course.
Students who complete Grade 12 studies regardless if they pass or fail
their high school diploma can study for an Associate Degree. Although job
opportunities are available for those who complete an Associate Degree, it
is less prestigious than a Bachelor Degree. Some universities allow students
to transfer from an Associate Degree to a Bachelor Degree.
BACHELOR DEGREE: A Bachelor Degree is the traditional university
academic degree, usually three years long but they can last longer.
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សសចក្សតីបន្ៃែរ
ការពណ្៌នាអំពវ
ី គ្គសក្ស
ិ ា
ថានក់ឆ្នម
ំ ូលដាឋន៖

គឺជាវគគសិកាដំបូងដដលមានរយៈណពល១ឆ្នំ ដដលសាកល

វ ិទ្យាល័យមួយចំនួនររមូវឱយណរៀន មុននឹងចាប់ណផតើមថានក់បរ ិញ្ញាបររឬបរ ិញ្ញាបរររង
របស់ខួន។
ល
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររង៖

គឺជាវគគសិកាដដលមានរយៈណពល២ឆ្នំ។ សិសសដដលាន

ណរៀនចប់ថានក់ទ្យ៊ី១២ ណទាោះប៊ីជាានរបឡងជាប់ឬធាលក់សញ្ញាបររទ្យុរិយភូមិក៏ណដាយ
ពួកណគអាចសិកាថានក់បរ ិញ្ញាបរររងាន។

ណទាោះប៊ីជាមានឱកាសការងារសរមាប់

និសសិរដដលានបញ្េប់ថានក់បរ ិញ្ញាបរររងក៏ណដាយ ថានក់បរ ិញ្ញាបរររងគឺមានឧរតម
ភាពទាបជាងថានក់បរ ិញ្ញាបររ។ សាកលវ ិទ្យាល័យមួយចំនួន អនុញ្ញារឱយអនកសិកា
ថានក់បរ ិញ្ញាបរររងអាចណផទរមកសិកាថានក់បរ ិញ្ញាបររាន ។
ថានក់បរ ិញ្ញាបររ៖

គឺជាវគគសិកាថានក់សាកលវ ិទ្យាល័យទ្យូណៅ ដដលជាធមមតាមាន

រយៈណពល ៣ឆ្នំ បុដនតអាចមានរយៈណពលដវងជាងណនោះ។
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TOP 20 UNIVERSITIES
1. Royal University of Phnom Penh
2. Royal University of Agriculture
3. Build Bright University
4. Institut de Technologie du Cambodge
5. Royal University of Law and Economics
6. The University of Cambodia
7. Puthisastra University
8. Panha Cheat University
9. Cambodian Mekong University
10.International University
11. Pannasastra University of Cambodia
12. Vanda Institute
13. Norton University
14. Prek Leap National College of Agriculture
15. National University of Management
16. Western University
17. Royal University of Fine Arts
18. Cambodian University for Specialties
19. Human Resource University
20. IIC University of Technology
The above ranking list is taken from „4 International Colleges &
Universities‟. It ranks universities in order of web popularity. Please note
the ranking list is not based on academic merit and should not be used as
an indicator of this.

118

សាក្សលវិទាល័យចំៃួៃ២០ន្ដលសពញៃិយរ
1. សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនភ
ទ ំណន ពញ
2. សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ
3. វ ិទ្យាសាថនបណចេកវ ិទ្យាកមពុជា
4. សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនន
ទ ៊ីរិសាស្រសតនិងវ ិទ្យាសាស្រសតណសដឋកិចេ
5. សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា
6. សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា
7. សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា
8. សាកលវ ិទ្យាល័យ ហាដមន
9. សាកលវ ិទ្យាល័យ ពុទ្យិធសាស្រសត
10. សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ
11. សាកលវ ិទ្យាល័យ អាសុ៊ីអឺរប
ុ
12. សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនក
ទ សិកមម
13. សាកលវ ិទ្យាល័យ បណចេកវ ិទ្យានចនរបឌិ រ Limkokwing
14. សាកលវ ិទ្យាល័យ ណវណសទើន
15. សាកលវ ិទ្យាល័យ ចំ ណរ ើនពហុបណចេកវ ិទ្យា
16. វ ិទ្យាសាថន វន់ ដា
17. សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនវទ ិចិ ររសិលបៈ
18. សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ
19. សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា
20. សាលាជារិកសិកមមដរពកណលៀប
តារងបញ្ជ៊ីចំ្រ់ ថានក់ ខាងណលើ គឺដកស្រសង់ណចញព៊ី ណគហទ្យំព័ររបស់ “4nternational Colleges & Universities’។

ណយើងចារ់ ថានក់សាកលវ ិទ្យាល័យ

ណៅតាមលំដាប់ ននរបជារបិ យភាពននណគហទ្យំព័ររបស់សាកល

វ ិទ្យាល័យទាំងណនាោះ។ សូមករ់ សមាគល់ថា តារងចារ់ថានក់ ណនោះមិនដមនដផអកណលើគុណសមបរតិរបស់សាកល
វ ិទ្យាល័យន៊ីមួយៗណឡើយ។
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MAP / ផែៃទ្ី
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លំោប់នៃសាក្សលវិទាល័យ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asia Euro University / សាកលវ ិទ្យាល័យ អាសុ៊ីអឺរប
ុ

Build Bright University / សាកលវ ិទ្យាល័យ ណបៀលរាយ

Cambodian Mekong University / សាកលវ ិទ្យាល័យ ណមគងគកមពុជា

Cambodian University for Specialties / សាកលវ ិទ្យាល័យ ឯកណទ្យសននកមពុជា

Chamroeun University of Poly-Technology / សាកលវ ិទ្យាល័យ ចំណរ ើនពហុបណចេកវ ិទ្យា
Human Resources University / សាកលវ ិទ្យាល័យ ធនធានមនុសស

IIC University of Technology / សាកលវ ិទ្យាល័យ អាយអាយសុ៊ីននបណចេកវ ិទ្យា
Institut de Technologie du Cambodge / វ ិទ្យាសាថនបណចេកវ ិទ្យាកមពុជា
International University / សាកលវ ិទ្យាល័យ អនតរជារិ

10. Limkokwing University of Creative Technology / សាកលវ ិទ្យាល័យ បណចេកវ ិទ្យានចនរបឌិរ Limkokwing
11. National Polytechnic Institute of Cambodia / វ ិទ្យាសាថនជារិពហុបណចេកណទ្យសកមពុជា
12. National Technical Training Institute / វ ិទ្យាសាថនជារិ បណ
ត លបណចេកណទ្យស
ុ ត ោះប្
13. National University of Management / សាកលវ ិទ្យាល័យ ជារិរគប់ រគង
14. Norton University / សាកលវ ិទ្យាល័យ ន័ ររុន

15. Panha Chiet University / សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាជារិ

16. Pannasastra University of Cambodia / សាកលវ ិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រសតកមពុជា
17. Phnom Penh International University / សាកលវ ិទ្យាល័យ ភនំណពញអនតរជារិ

18. Preah Kossomak Polytechnic Institute / វ ិទ្យាសាថនពហុបណចេណទ្យសរពោះកុសុមៈ

19. Prek Leap National College of Agriculture / សាលាជារិកសិកមមដរពកណលៀប
20. Puthisastra University / សាកលវ ិទ្យាល័យ ពុទ្យិធសាស្រសត

21. Royal University of Agriculture / សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូ មិនទកសិកមម

22. Royal University of Fine Arts / សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនទវ ិចិររសិលបៈ

23. Royal University of Law and Economics / សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូមិនទន៊ីរិសាស្រសត និងវ ិទ្យាសាស្រសតណសដឋកិចេ
24. Royal University of Phnom Penh / សាកលវ ិទ្យាល័យ ភូ មិនទភំណន ពញ
25. SETEC University / វ ិទ្យាសាថន សុ៊ីរិច

26. Universite des Sciences de la Sante / សាកលវ ិទ្យាល័យ វ ិទ្យាសាស្រសតសុខាភិ ាល
27. University of Cambodia / សាកលវ ិទ្យាល័យ កមពុជា
28. Vanda Institute / វ ិទ្យាសាថន វន់ដា

29. Western University / សាកលវ ិទ្យាល័យ ណវណសទើន

30. Zaman University / សាកលវ ិទ្យាល័យ ហាដមន
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