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Preface 
 

Welcome to the 2016 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 2015-2016 

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! 

 

Acknowledgments 
 

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.  

 

Lastly, we would like to extend our sincere thanks to the team at First-Class 

Solutions Ltd., a leading translation and consulting firm in Cambodia, for their 

help with translating this guide into Khmer. Not only were they extremely 

professional but a great pleasure to work with. Find their contact information on 

the back page. 
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អារមភកថា 

សសៀវសៅមគ្គុសេសក៍សាកលវិេាល័យសៅកនុងរាជធានីភ្នំសេញឆ្ន 2ំ016 សូមសាា គ្មន៍!។ សយើងខ្ុំបានស្ាើបែចបុបននភាេមុខជំនាញសិកា សោយបានបបនថមនូវមខុជំនាញសិកាលមីៗដ៏គ្រួឱ្យចាប់អារមមណ្៍ជាសម្ែើនសសេងសេៀត 
បដលអាែសិកាបានសៅកនុងសាកលវិេាល័យថ្នរាជធានីភ្នំសេញ។ សយើងខ្ុំសងឃឹមមុតមំាថា សសៀវសៅសនុះនឹងជួយជាម្បសោជន៍ដល់អនកកនុងការសរៀបែំបសនការបនតការសិកាសៅតាមសាកលវិេាល័យ។ សយើងខ្ុ ំ

សូមជូនេរដល់សោកអនកឲ្យជួបបតសំណាងលអជាមួយការសិការបស់សោកអនកនាសេលអនាគ្ត! 

 

េមី្កុមអនកសម័ម្គ្ែិតត Golden Futures 

 

សសែកតីសសតើម 
 ការសម្ជើសសរើសសាកលវិេាល័យសម្មាប់ការសិកា គ្ឺជាការសសម្មែែិតតដ៏សំខាន់បំសុតមួយសៅកនុងជីវិតរបស់អនក។ 
មានកតាត ជាសម្ែើនបដលសយើងម្តូវស្ាើការេិចារណាស ើយអនកកង៏ាយម្សួលនឹងស្ាើការសសម្មែែិតតសោយមិនបានេិចារណា មត់ែត់សងបដរ។ សោកអនកអាែមានការលំបាកកនុងការបសាងរកកម្មងេ័ត៌មានទំងអស់េីកបនៃងបតមួយ។ 
សសៀវសៅមគ្គុសេសក៍សនុះម្តូវបានសរៀបែំស ើងសម្មាបជ់ួយដល់សោកអនកសៅកនុងការសម្ជើសសរើសសាកលវិេាល័យសដើមបីសិកា សោយបានសម្មាំងសម្ជើសសរើសនូវមខុជំនាញសិកាបដលសេញនិយម 
រួមជាមួយនឹងសាកលវិេាល័យលអៗសៅកនុងរាជធានីភ្នំសេញ។ សយើងខ្ុំក៏បានបបនថមនូវេត័៌មានអំេីតថ្មៃសិកា 

អាហារូបករណ្៍ សម្មាប់ឆ្ន ំសិកា2015-2016សងបដរ។ 
សូមទក់េងសៅកាន់សាកលវិេាល័យសោយផ្ទា ល់សដើមបីបញ្ជជ ក់អេំីមុខជំនាញសិកាបដលមាន និងេ័ត៌មានអំេតីថ្មៃថ្នមុខជំនាញសិកាក៏ដូែជាេ័ត៌មានអេំីអាហារូបករណ្៍លមីៗ។ សសៀវសៅសនុះ ក៏បានបញ្ចូលនូវេ័ត៌មានលមអិតអំេីអាសយោា នេំ
នាក់េំនង និងបសនេីថ្នសាកលវិេាល័យទំងអស់ សដើមបជីួយសោកអនកកនុងការបសាងរក។ សូមបញ្ជជ កថ់ា សយើងខ្ុំមិនធានាថា សាកលវិេាល័យបដលមានសៅកនុងសសៀវសៅសនុះសុេធបតជាសាកលវិេាល័យលអបំសុតសនាុះស ើយ។ 
សោកអនកក៏អាែេិចារណាជសម្មើសសសេងៗេីសនុះបានសងបដរ។  

សូមជូនេរសំណាងលអកនុងការបសាងរកេ័ត៌មានបបនថម! 

 

សសែកដបីលៃងអំណ្រគ្ុណ្ 

សូមបលៃងអំណ្រគ្ុណ្ែំស ុះ 4 International Colleges and Universities (http://www.4icu.org/kh/)។ 
សយើងខ្ុំកសូ៏មបលៃងអំណ្រគ្ុណ្ោ៉ា ងម្ជាលសម្ៅសងបដរែំស ុះបណាដ សាកលវិេាល័យបដលមានបញ្ចូលសៅកនុងសសៀវសៅមគ្គុសេសក៍សនុះសម្មាប់ការជួយសម្ជាមបម្ជង និងការសដល់នូវសាៃ កសញ្ជា  ម្េមទំងរូបលតរបស់សាកលវិេាល័យ។ 

ជាែុងសម្កាយ សយើងខ្ុំក៏សូមបលៃងអំណ្រគ្ុណ្ោ៉ា ងម្ជាលសម្ៅែំស ុះម្កុមការងាររបស់ម្កមុ  នុ ាឺស-កាៃ ស បដលជាម្កុម  ុនបកបម្ប និងេិសម្រុះសោបល់ឈានមុខសគ្សៅកមពុជា សម្មាប់ការជួយបកបម្បសសៀវសៅ 
មគ្គុសេសក៍សនុះជាភាសាបខមរ បដលម្កុម  ុនមិនម្តឹមបតបានស្ាើការងារម្បកបសោយជំនាញវិជាជ ជីវៈប៉ាុសណាណ ុះសេ ប៉ាុបនតបលមទំងបានស ការជាមួយសយើងខ្ុំម្បកបសោយកដីសសាមនសេរើករាយសងបដរ។ 

សូមបសាងរកេ័ត៌មានេំនាក់េនំងសាកលវិេាល័យ និងម្កុម  ុន ាឺស-កាៃ សសៅបសនកខាងសម្កាយថ្នសសៀវសៅមគ្គុសេសក៍សនុះ។ 

 

http://www.4icu.org/kh/


 
 

6 
  

Course Catalogue 

 

Accounting p.8 

Agriculture p.10 

Architecture p.14 

Art and Design p.16 

Biology p.18 

Chemistry p.20 

Business p.22 

Computing p.24 

Economics p.30 

Education p.34 

Engineering p.38 

Geography p.42 

History p.42 

Health Sciences p.44 

Humanities p.46 

Languages p.48 

Law p.52 

Management p.54 

Marketing p.58 

Mathematics p.60 

Media p.62 

Music p.62 

Physics p.64 

Other Sciences p.64 

Politics p.66 

Public Sector p.68 

Religion and Philosophy p.68 

Social Sciences p.70 

 Tourism p.73  

 

  ■ Internship Available 

*Associate Degree also available for this course 

**Associate Degree only for this course 
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បញ្ជីមុខជំនាញសិកា 

គ្ណ្សនយយ េំេ័រ 9 

កសិកមមេំេ័រ 10 

សាថ បតយកមមេំេ័រ 14 

សិលបៈ និងរែនាេំេ័រ 16 

ជីវវិេាេំេ័រ 18 

គ្ីមីវិេាេំេ័រ 20 

្ុរកិែចេំេ័រ 22 

កុំេយូេ័រេំេ័រ 24 

សសដាកិែច េំេ័រ 30 

អប់រំេំេ័រ 34 

វិសាកមមេំេ័រ 38 

ភ្ូមិវិេាេំេ័រ 42 

ម្បវតតិវិេាេំេ័រ 42 

វិេាសាម្សតសុខាភ្ិបាលេំេ័រ 44 

មនុសេសាម្សតេំេ័រ 46 

ភាសាបរសេសេំេ័រ 48 

ែាប់េំេ័រ 52 

ម្គ្ប់ម្គ្ងេំេ័រ 54 

េីសារេំេ័រ 58 

គ្ណ្ិតវិេា េំេ័រ 60 

ម្បេ័នធសេេាសាយេំេ័រ 62 

តម្នីតេំេ័រ 62 

រូបវិេាេំេ័រ 64 

វិេាសាម្សតសសេងៗេំេ័រ 64 

វិេាសាម្សតនសោបាយេំេ័រ 66 

វិស័យសាធារណ្ៈេំេ័រ 68 

សាសនា និងេសេនវិជាជ េំេ័រ 68 

វិេាសាម្សតសងគមេំេ័រ 70 

សេសែរណ្៍េំេ័រ 73 

  

  

■ អតថិភាេការែុុះកមមសិកា 
*មុខជំនាញសនុះក៏មានសម្មាប់ថាន ក់បរិញ្ជា បម្តរងសងបដរ 
**ថាន ក់បរិញ្ជា បម្តរងមានសម្មាប់មុខជំនាញសនុះបតប៉ាុសណាណ ុះ 
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Accounting 

Accountants usually interpret and report the financial information about a 

business. With experience they can provide financial advice to 

management teams. 

 

Careers: accounting technician, accountant, company secretary, actuary, 

economist, conveyance, consultant, purchasing manager, retail banker, tax 

adviser 

 

University Courses 
Asia Euro University■  Accounting 

Build Bright University  Accounting 

Cambodian  Mekong 

University 
 Accounting 

Cambodian University for 

specialties 

 Accounting 

 Accounting and 

Finance** 

Human Resource University■  Accounting 

Limkokwing University of 

Creative Technology■ 
 Accounting 

International University■ 

 Accounting 

 Auditing / Forensic 

Accounting 

National Polytechnic 

Institute of Cambodia 
 Vocational accounting 

National University of 

Management 
 Accounting 

Panha Chiet University 
 Accounting 

 Auditing 

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 

 Finance and Banking 

University of Cambodia  Accounting 

Vanda Institute  Accounting 

Western University  Accounting* 

Zaman University  Finance and Banking 

 
 

 

 

Courses Available: 

 

 Accounting 

 Banking 

 Finance  

 Auditing 
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គ្ណ្សនយយ 
គ្ណ្សនយយករ ជាេូសៅបតងបតស្ាើការបកម្សាយ និងស្ាើរបាយការណ្៍អំេីេ័ត៌មាន ិរញ្ាវតថុរបស់អាជីវកមម។ ជាមួយនឹងបេេិសសា្ន៍បដលមាន េួកសគ្អាែសតល់សោបល់ ិរញ្ាវតថុសៅកាន់ថាន ក់ម្គ្ប់ម្គ្ង។ 

ជនំាញការងារ៖  អនកបសែចកសេសគ្ណ្សនយយ គ្ណ្សនយយករ សលខាម្កុម  ុន អនកគ្ណ្នាតថ្មៃ សសដាវិេ ូ

អនកបញ្ជូនេំនិញ អនកេិសម្រុះសោបល់ម្បធានម្គ្បម់្គ្ងបសនកេិញ បុគ្គលិក្នាររលក់រាយ េីម្បឹកាេនធ។ 

 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវេិាល័យ អាសីុអឺរ ុប■  គ្ណ្សនយយ 

សាកលវេិាល័យ សបៀលម្បាយ  គ្ណ្សនយយ 

សាកលវេិាល័យ សមគ្ងគកមពុជា  គ្ណ្សនយយ 

សាកលវេិាល័យ ឯកសេសថ្នកមពុជា  គ្ណ្សនយយ 

 គ្ណ្សនយយ និង ិរញ្ាវតថុ** 

សាកលវេិាល័យ ្នធានមនុសេ■  គ្ណ្សនយយ 

សាកលវេិាល័យ Limkokwing■  គ្ណ្សនយយ 

សាកលវេិាល័យអនតរជាតិ  គ្ណ្សនយយ   ● សវនកមម 

 គ្ណ្សនយយសវនកមម 

វេិាសាថ នជាតិេ ុបសែចកសេសកមពុជា  គ្ណ្សនយយវើជាជ ជីវៈ 

សាកលវេិាល័យជាតិម្គ្ប់ម្គ្ង  គ្ណ្សនយយ 

សាកលវេិាល័យបញ្ជា ជាតិ  គ្ណ្សនយយ 

 សវនកមម សាកលវេិាល័យបញ្ជា សាម្សត  គ្ណ្សនយយ 

សាកលវេិាល័យភ្នំសេញអនតរជាតិ  គ្ណ្សនយយ 

វេិាសាថ នេ ុបសែចកសេសម្េុះកុសុមៈ  គ្ណ្សនយយ និង ិរញ្ាវតថុ* 

សាកលវេិាល័យេុេធិសាម្សត■  គ្ណ្សនយយ 

សាកលវេិាល័យ ភូ្មិនានីតិសាម្សត និងវេិាសាម្សត 
សសដាកិែច 

 គ្ណ្សនយយ 

  ិរញ្ាវតថុ និង្នាររ 

សាកលវេិាល័យកមពុជា  គ្ណ្សនយយ 

វេិាសាថ នវ ន់ោ  គ្ណ្សនយយ 

សាកលវេិាល័យសវសសាើន  គ្ណ្សនយយ * 

សាកលវេិាល័យ ាមា៉ា ន់   ិរញ្ាវតថុ និង្នាររ* 

 

មខុជនំាញបដលមាន៖ 
 គ្ណ្សនយយ     
  ិរញ្ាវតថុ 
 ្នាររ 
 សវនកមម 
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Agriculture 

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  

 Agricultures Economics 

 Agriculture Economics and Rural Development 

 Agricultural Engineering 

 Agriculture Extension and Rural Development  

 Agriculture Management  

 Agriculture Technology and Management 

 Agri-education for Extension 

 Agro-Industry 

 Agronomy Science 

 Animal Health and Production 

 Animal Science 

 Animal Sciences and Veterinary Medicine 

 Aquatic Resource Management and 

Aquaculture 

 Fisheries 

 Food Processing  

 Food Technology 

 Forestry 

 Horticulture 

 Land Management and Land Administration 

 Rural Development 

 Sericulture 

 Production 
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កសិកមម 
 កសិកមម គ្ឺជាមុខជំនាញវិេាសាម្សតមួយ បដលសផ្ទត តសលើការសលិតេំនិញ តាមរយៈរុកខសាស្តសត និងការោំដុុះ។ មុខវិជាជ សនុះ ក់េ័នធនឹងការសិកាអេំីជីវវេិា គ្ីមីវិេា នងិបរិសាថ ន រមួជាមយួេដិាភាេវេិាសាស្តសតែណីំ្អាហារ បសែចកវេិា 

សសដាកិែច និងការម្គ្បម់្គ្ង។ 

ជនំាញការងារ៖ ការម្គ្ប់ម្គ្ងកសិោា ន ការសិកាម្សាវម្ជាវ ឬការម្បឹកាសោបល់ ការលក់ ឬការស្ាើេីសារសលិតសល ឬបសែចកវិេាកសិកមម។ 

 

  

មខុជនំាញសកិា៖ 

 

 កសិ-ជីវបសែចកវិេា 

 កសិ-្ុរកិែច/សសដាកិែច 

 សសដាកិែចកសិកមម 

 សសដាកិែចកសិកមម &អភ្ិវឌ្ឍន៍ជនបេ 

 វិសាកមមកសិកមម 

 កសិវិបុលកមម &អភ្ិវឌ្ឍន៍ជនបេ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងកសិកមម 

 បសែចកសេសកសិកមម &ម្គ្ប់ម្គ្ង 
 អប់រំសកេម្តកមម 
 សកេម្តកមមឧសា កមម 
 វិេាសាម្សតសកេម្តកមម 
 សុខភាេនិងបនតេូជសតា 
 វិេាសាម្សតសតា 

 វិេាសាម្សតសតា & បសុសេេយ 

 ម្គ្ប់ម្គ្ង្នធានជលសល &ជលកសិកមម 

 សនសាេ 
 ការបកថ្ែនែំណ្ីអាហារ 
 បសែចកវិេាែំណ្ីអាហារ 
 រុកខសាម្សត 
 សាកវបបកមម 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងដី និង រដាបាលដី្ៃី 
 អភ្ិវឌ្ឍន៍ជនបេ 
 សកាសសយយវបបកមម 
 សលិតកមម 
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Agriculture 
 

University Courses 

Build Bright University 
 Rural Development and 

Project Management  

International University■ 

 Agri-biotechnology 

 Agricultural Engineering 

 Agricultural Management 

 Forestry 

 Horticulture 

 Rural Development 

 Sericulture 

 Veterinary Science 

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* 

Puthisastra University■ 
 Agronomy 

 Animal Science 

Royal University of 

Agriculture 

 Agricultural 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 

កសិកមម 
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សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល៍យសបៀលម្បាយ  អភ្ិវឌ្ឍ៍ជនបេ និងការម្គ្ប់ម្គ្ងគ្សម្មាង 

សាកលវិេាល័យ អនតរជាតិ■ 

 កសិជីវបសែចកវិេា 
  វិសាកមមកសិកមម 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងកសិកមម 
 រុកខសាម្សត 
 សាកវបបកមម 
 អភ្ិវឌ្ឍន៍ជនបេ 
 សកាសសយយវបបកមម 
 វិេាសាម្សតបសុសេេយ 

សាោជាតិកសិកមមបម្េកសលៀប■ 

 កសិ ណ្ិជជកមម/សសដាកិែច** 

 សសដាកិែចកសិកមម 

  កសិវិបុលកមម&អភ្ិវឌ្ឍន៍ជនបេ* 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងកសិកមម 

 វិេាសាម្សតសកេម្តសាម្សត* 

 សលិតកមម&សុខភាេសតា** 

 វិេាសាស្តសតសតា &បសុសេេយ 

 ម្គ្ប់ម្គ្ង្នធានជលសល &ជលកសិកមម 

 សនសាេ** 

 បកថ្ែនែំណ្ីអាហារ** 

 បសែចកវិេាែំណ្ីអាហារ 

 រុកខសាម្សត* 

 សាកវបបកមម* 

សាកលវិេាល័យ េុេិធសាស្តសត■ 

 

 

 សកេតសាម្សត 
  វិេាសាម្សតបសុសេេយ 

សាកលវិេាល័យ ភ្ូមិនាកសិកមម 
 

 

 សសដាកិែចកសិកមម និងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនបេ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងកសិកមម និង បសែចកវិេាកសិកមម 

 កសិអប់រំ** 

 សកេម្តកមមឧសា កមម 
 សកេម្តសាម្សត 
  វិេាសាម្សតសតា និងបសុសេេយ 
 សនសាេ 
 រុកខសាម្សត 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងដី និង រដាបាលដី្ៃី 

 
 

  

http://www.rua.edu.kh/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=53
http://www.rua.edu.kh/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=58
http://www.rua.edu.kh/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=57
http://www.rua.edu.kh/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=62
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Architecture 
Architecture is the art and science of designing buildings and other 

physical structures. 

Careers: architect, architectural technologist, interior and spatial 

designer, building surveyor, higher education lecturer, structural engineer, 

town planner, production designer (theatre/television/film), historic 

buildings inspector 

 

University Courses 

Build Bright University 

 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 

 Architecture and 

Interior Design 

Royal University of Fine Arts  Architecture 

 

Courses Available: 

 

 Architecture 

 Sciences (Architecture Studies) 

 Architecture and Design 

 Architecture and Interior Design 

 Construction Management 

 Interior Architecture 

 Interior Architecture and Design 
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សាថ បតយកមម 
សាថ បតយកមម គ្ឺជាមុខជំនាញសិលបៈ និងវិេាសាស្តសតអំេីការរែនាសំណ្ង់អាររ និងរែនាសមព័នធរូបវ័នធសសេងៗសេៀត។ 

ជនំាញការងារ៖ សាថ បតយករ អនកបសែចកវិេាសាថ បតយកមម និងអនករែនាថ្សាខាងកនងុ និងលំ  អនកវស់សាង់អាររ សាស្តសាត ចារយមហាវិេាល័យ វិសាករសម្រងសំណ្ង់ អនកសរៀបែមំ្កុង អនករែនាការសលិត 

(សាលមសហាម្សេ/េូរេសេន៍/បខេភាេយនត) អនកម្តួតេិនិតយសំណ្ង់អាររម្បវតតិវិេា 

 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាលយ័សបៀលម្បាយ 
 សាថ បតយកមម** 

 សាថ បតយកមម និងរែនា 
 សាថ បតយកមមថ្សាខាងកនុង និងរែនា 

សាកលវិេាលយ័សមគ្ងគកមពជុា  សាថ បតយកមម 
សាកលវិេាលយ័អនតរជាត ិ  សាថ បតយកមម 

សាកលវិេាលយ័Limkokwing 
 វិេាសាស្តសត (ការសិកាសាថ បតយកមម) 

 សាថ បតយកមមថ្សាខាងកនុង 
វិេាសាថ នជាតិបណ្ដុ ុះបណាដ លបសែចកេស  សាថ បតយកមម 

សាកលវិេាលយ័ន័រតុន■  សាថ បតយកមម 
សាកលវិេាលយ័ បញ្ជា សាម្សត កមពុជា  សាថ បតយកមុម និងការរែនាថ្សាខាងកនុង 
សាកលវិេាលយ័ភ្មូិនាវិែិម្តសិលបៈ  សាថ បតយកមម 

មខុជនំាញសកិា៖ 
 សាថ បតយកមម 

 វិេាសាស្តសត (ការសិកាសាថ បតយកមម) 

 សាថ បតយកមម និងរែនា 
 សាថ បតយកមម និងការរែនាថ្សាខាងកនុង 
 ការម្គ្ប់ម្គ្ងសំណ្ង ់
 សាថ បតយកមមថ្សាខាងកនុង 
 សាថ បតយកមមថ្សាខាងកនុង និងរែនា 
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Art and Design 

A degree in design prepares students to apply artistic principles and 

techniques in their area of specialization. 

Careers: animator, ceramics designer, creative copywriter, fashion 

designer, fine artist, furniture designer / restorer, glass blower, graphic 

designer, illustrator, industrial / product designer, interior designer, 

jewellery designer, make-up artist, museum / gallery conservator, 

photographer, production designer (theatre, TV, film), tattoo artist, textile 

designer 

University Courses 

Build Bright University 

 Architecture and 

Design 

 Interior 

Architecture and 

Design 
International 

University■ 
 Graphic Design* 

Limkokwing University 

of Creative Technology 

 Brand Design 

 Fashion and Retail 

Design 

 Industrial Design 

 Professional Design 

 (Visual 

Communication) 

 Surface Design 
O3D Asia  Graphic Design** 

Pannasastra University 

 Architecture and 

Interior Design 

 Interior Design 

 Product Design 
Royal University of Fine 

Arts 
 Design of Cities 

(Town Planning) 

SETEC University■  Design 

University of Cambodia 
 Fine arts and 

Performing arts 

 

Courses Available: 

 

 Architecture and 

Design 

 Architecture and 

Interior Design 

 Design of Cities (Town 

Planning) 

 Fashion and Retail 

Design 

 Graphic Design 

 Industrial Design 

 Interior Architecture 

and Design 

 Interior Design 

 Product Design 

 Professional Design 

(Visual 

Communication) 

 Surface Design 
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សិលបៈ និងរែនា 
មុខជំនាញរែនាសរៀបែំឲ្យសិសេនិសេិតអាែអនុវតតនូវម្េឹសដីសិលបៈ និងបសែចកសេសបសនកជំនាញរបស់ខៃួន។ 

ជនំាញការងារ៖ អនកគ្ូរគ្ំនូរជីវែល អនករែនាសសរា មិែ អនកសរសសរ ណ្ិជជកមម អនករែនាម៉ាូត សិលបករបកថ្នន អនករែនា/អនកតុបបតងសម្គ្ឿងសងាា រឹម អនកោក់តំាងបងាា ញ អនករែនាឧសា កមម/សលិតសល អនករែនាថ្សាខាងកនុង 

អនករែនាសម្គ្ឿងអលងាា រ សិលបករតុបបតងមខុ អនកអភ្ិរកេសារមនាីរ/វិែិម្តសាល ជាងលតរូប អនករែនាការសលិត (សាលមសហាម្សេ/េូរេសេន៍/បខេភាេយនត) សិលបករចាក់សាក់ អនកថ្ននម៉ាូតសសមៃៀកបំ ក់។ 

សកលវេិាល័យ មខុជនំាញសកិា 

សាកវិេាល័យ សបៀលម្បាយ 
 សាថ បតយកមម និងរែនា 

 សាថ បតយកមម និងរែនា 

សាកលវិេាល័យ អនតរជាតិ■  រែនាម្កា ាិែ* 

សាកលវិេាល័យLimkokwing 

 ការរែនាសាៃ កសញ្ជា  

 ការែនាម៉ាូត និងការរែនាកបនៃងលក់រាយ 

 ការរែនាឧសា កមម 

 ការរែនាអាជីេ 

 (ការេំនាក់េំនងសោយ 

គ្ំស ើញ) 

 ការរែនាថ្សាខាងសម្ៅ 

សាោ O3D Asia  ការរែនាម្កា ាិែ** 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសត 
 សាថ បតយកមម និងរែនាថ្សាខាងកនុង 

 ការរែនាថ្សាខាងកនុង 

 ការរែនាការសលិត 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាវិែិម្តសិលបៈ 
 ការរែនាេីម្កុង 

(ការសរៀបែំម្កុង) 

សាកលវិេាល័យសីុតិក■  ការរែនា 

សាកលវិេាល័យកមពុជា  វិែិម្តសិលបៈ និងការសំបដងសិលបៈ 

  

មខុជនំាញសកិា៖ 

 

 សាថ បតយកមម និងរែនា 
 សាថ បតយកមម និងរែនាថ្សាខាងកនុង 

 ការរែនាេីម្កុង (ការសរៀបែំម្កុង) 

 ការែនាម៉ាូត និងការរែនាកបនៃង 
លក់រាយ 

 ការរែនាម្កា ាិែ 
 ការរែនាបបបឧសេ កមម 
 សាថ បតយកមមថ្សាខាងកនុង 

និងរែនា 
 ការរែនាបសនកខាងកនុង 
 ការរែនាសលិតសល 
 ការរែនាអាជីេ 

 (ការេំនាក់េំនងសោយ 

គ្ំស ើញ) 

 ការរែនាថ្សាខាងសម្ៅ 
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Biology 

A major in biology provides students with a broad base for understanding 

principles governing life processes at all levels–molecular, cellular and 

ecological.  

Careers: Applied Biology, (Environmental) Research, or Teaching. 

 

 

 

 

University Courses 

Cambodian University of 

Specialties 

 Biology 

International University■ 

 Biology* 

 Biochemistry 

 Micro-Biology 

Royal University of Phnom Penh 
 Biology 

University of Cambodia 
 Biology* 

Western University 
 Biology 

 

 

 

 

 

 

 
ជីវវិេា 

Courses Available: 

 

 Biochemistry 

 Biology 

 Micro-Biology 
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មុខជំនាញជីវវិេាសដល់សិសេនិសេិតនូវែំសណ្ុះដងឹមូលោា នម្គ្ឹុះេលំូេូោយដឹងអំេីសរលការណ៍្ ក់េ័នធនឹងជីវតិសៅម្គ្ប់កម្មិតថាន ក់ ដូែជាម៉ាូសលគ្ុល សកាសិកា និងម្បេ័នធសអកូ ូសីុ។ 

ជនំាញការងារ៖ ជីវវិេាអនុវតត ការម្សាវម្ជាវ (បរិសាថ ន) ឬបសម្ងៀន 

 

 

 

 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា  ជីវវិេា 

សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ ■ 

 ជីវវិេា * 

 ជីវគ្ីមីវេិា 

 មីម្ក-ូជីវវិេា 

សាកលវិេាភ្ូមិនាភ្នំសេញ  ជីវវិេា 

សាកលវិេាល័យកមពុជា  ជីវវិេា* 

សាកវិេាល័យសវសសាើន  ជីវវិេា 

  

មខុជនំាញ៖ 
 ជីវគ្ីមីវេិា 
 ជីវវិេា 

 មីម្ក-ូជីវវិេា 
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Chemistry 

Chemistry can be defined as the study of matter – what it’s composed of 

and its structure, its properties, and how it reacts and changes when 

exposed to different situations 

Careers: Research and Development in Manufacturing Firms. Jobs are 

also available in the Chemical, Pharmaceutical and Food Industries. 

 

 

 

 
University Courses 

Cambodian University of 

Specialties 
 Chemistry 

International University■ 
 Biochemistry 

 Chemistry 

Panha Chiet University  Chemistry 

Royal University of Phnom Penh  Chemistry 

University of Cambodia  Chemistry 

Western University  Chemistry 

 

 

 

 

 

Courses Available: 

 

 Biochemistry  

 Chemistry 
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គ្ីមីវិេា 
គ្ីមីវិេា អាែឲ្យនិយមន័យថាជាការសិកាសលើបញ្ជា  ក់េ័នធនឹងសារធាតុសេំ និងរែនាសមព័នធ ធាតុសេំ និង 
រសបៀបបដលសារធាតុសនាុះមានម្បតិកមម និងផ្ទៃ ស់បដូរសៅសេលសថិតសៅកនុងសាថ នភាេសសេងៗរន ។ 

ជនំាញការងារ៖ការម្សាវម្ជាវ និងការអភ្ិវឌ្ឍសៅកនងុម្កុម  ុនសលិត។ ការងារសម្មាប់មុខជំនាញសនុះ ក៏មានសៅកនុងវិស័យគ្ីមី ថាន ំសេេយ និងវេិាសាម្សតអាហារសងបដរ។ 

 

 
 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញ 

សាកលវិេាលយ័ឯកសេសថ្នកមពុជា  គ្ីមីវិេា 

សាកលវិេាលយ័អនតរជាត■ិ 
 ជីវគ្ីមីវិេា 

 គ្ីមីវិេា 

សាកលវិេាលយ័បញ្ជា ជាត ិ  គ្ីមីវិេា 

សាកលវិេាលយ័ភ្មូិនាភ្នំសេញ  គ្ីមីវិេា 

សាកលវិេាលយ័កមពុជា  គ្ីមីវិេា 

សាកលវិេាលយ័សវសសាើន  គ្ីមីវិេា 

  

មខុជនំាញ៖ 
 ជីវគ្ីមីវេិា 
 គ្ីមីវិេា 



 
 

22 
  

Business 
A business administration degree focuses on business management and 

prepares you to work in the world of commerce. 

Careers: production, sales, accounting, marketing 

 

University Courses 

Build Bright University 

 Banking and Financial Services 

 Business Administration 

 HRM and Industrial Relations 

Cambodian University for 

Specialties 

 Finance and Banking* 

 International Business Management 

 International Business** 

Cambodian Mekong 

University 

 Business Administration** 

 Japanese Business 

IIC University of 

Technology 

 Business Statistics and Forecasting 

 International Business 

Human Resources 

University■ 
 Banking and Finance 

International University■ 

 Applied Business** 

 Business Administration* 

 Finance and Banking 

 Financial Analysis 

 Human Resource Development 

Limkokwing University 

of Creative Technology■ 

 Business Administration 

 Business Accounting 

 Business in Entrepreneurship 

 Business Information Technology 

 International Business 

 Marketing 

Norton University■  Business Administration 

National University of 

Management 

 Business Information Technology 

 Entrepreneurship 

 Banking 

 International Business 

Panha Chiet University  Business 

Puthisastra University■  Finance and Banking 

Pannasastra University 

of Cambodia 

 Banking and Finance 

 Business Administration 

 Business Information System 

Phnom Penh 

International University 
 Finance and Banking 

University of Cambodia  Business Management* 

Royal University of Law 

and Economics 

 Business Administration 

 Finance and Banking 

SETEC University■  Business Information Technology 

Vanda Institute  Finance and Banking 

Zaman University  
 Banking and Finance 

 Business Administration 

Courses Available: 

 

 Applied Business 

 Banking and 

Finance 

 Business 

Administration 

 Business 

Information 

Technology 

 Business 

Management  

 Business Statistics 

and Forecasting 

 Entrepreneurship  

 Financial Analysis  

 HRM & Industrial 

Relations 

 Human Resource 

Development  

 International 

Business  
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្ុរកិែច 
មុខជំនាញរដាបាល្ុរកិែចសផ្ទដ តសលើការម្គ្ប់ម្គ្ង្ុរកិែច និងជួយឲ្យសិសេនិសិតយសម្តៀមលកខណ្ៈរួែរាល់សម្មាប់ការស្ាើការសៅកនុងេិភ្េ ណ្ិជជកមម។ 
ជនំាញការងារ៖ សលិតកមម ការលក់ គ្ណ្សនយយ ការស្ាើេីសារ 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញ 

សាកលវិេា សបៀលម្បាយ 

 ្នាររ និងសសវ ិរញ្ាវតថុ 
 រដាបាល្ុរកិែច 
 ការម្គ្ប់ម្គ្ង្នធានមនុសេ និងេំនាក់េំនង 

ឧសា កមម  

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា 
  ិរញ្ាវតថ ុនិង្នាររ* 

 ការម្គ្ប់ម្គ្ងអាជីវកមមអនតរជាតិ 

 ្ុរកិែចអនតរជាតិ** 

សាកលវិេាល័យសមគ្ងគកមពុជា  រដាបាល្ុរកិែច** 

 ្ុរកិែចភាសាជប៉ាុន 

សាកលវិេាល័យបសែចកវិេា IIC  
 សថិតិ និងេាករណ៍្្ុរកិែច 
  ណិ្ជជកមមអនតរជាតិ 

សាកវិេាល័យ្នធានមនុសេ■  ្នាររ និង រិញ្ាវតថុ 

សាកលវិេាល័យ អនតរជាតិ■ 

 ្ុរកិែចអនុវតត** 

 រដាបាល ណិ្ជជកមម* 

  ិរញ្ាវតថ ុនិង្នាររ 
 ការវិភាគ្ ិរញ្ាវតថុ 
 ការអភិ្វឌ្ឍ្នធានមនុសេ 

សាកលវិេាល័យ Limkokwing■ 

 រដាបាល 
 គ្ណ្សនយយ្ុរកិែច 
 ្ុរកិែចកនុងស ម្គិ្នភាេ 
 បសែចកវិេាេ័ត៌មាន្ុរកិែច 
 ្ុរកិែចអនតរកិែច 
 េីសារ 

សាកលវិេាល័យ ន័រតុន■  រដាបាល្ុរកិែច 

សាកលវិេាល័យជាតិម្គ្ប់ម្គ្ង 

 បសែចកវិេាេ័ត៌មាន្ុរកិែច 
 ស ម្គិ្នភាេ 
 ្នាររ 
 ្ុរកិែចអនតរជាតិ 

សាកលវិេាល័យបញ្ាជាតិ  ្ុរកិែច 
សាកលវិេាល័យេុេធិសាស្តសត ■   ិរញ្ាវតថ ុនិង្នាររ 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសតកមពុជា 
 ្នាររ និង ិរញ្ាវតថុ 
 រដាបាល្ុរកិែច 
 ម្បេ័នធេ័ត៌មាន្ុរកិែច 

សាកវិេាល័យភ្នំសេញអនតរជាតិ  ្នាររ ិរញ្ាវតថុ 

សាកលវិេាល័យកមពុជា  ការម្គ្ប់ម្គ្ង្ុរកិែច* 

សាកលវិេាល័យភូ្មិនានីតិសាស្តសត និងវិេាសាម្សតសសដាកិែច  រដាបាល្ុរកិែច 
  ិរញ្ាវតថ ុនិង្នាររ 

សាកលវិេាល័យសីុតិក■  បសែចកវិេាេ័ត៌មាន្ុរកិែច 
វិេាសាថ នវ ន់ោ   ិរញ្ាវតថ ុនិង្នាររ 

សាកលវិេាល័យ ាមា៉ា ន់  ្នាររ និង ិរញ្ាវតថុ 
 រដាបាល្ុរកិែច 

Computing 

មខុជនំាញសកិា៖ 
 

 ្ុរកិែចអនុវតត 
 ្នាររ និង ិរញ្ាវតថុ 
 រដាបាល្ុរកិែច 
 បសែចកវិេា្ុរកិែច 
 ការម្គ្ប់ម្គ្ង្ុរកិែច 
 សថិតិ និងេាករណ្៍្ុរកិែច 
 ស ម្គ្ិនភាេ 
 ការវិភាគ្ ិរញ្ាវតថុ 
 ការម្គ្ប់ម្គ្ង្នធានមនុសេ និងេំនាក់េំនងឧសា កមម  
 ការអភ្ិវឌ្ឍ្នធានមនុសេ 
 ្ុរកិែចអនតរជាតិ 
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Study computing problems and solutions, and the design of computer 

systems from a scientific perspective. 

Careers:  database administrator, games developer, information systems 

manager, IT consultant, multimedia programmer, systems analyst / 

developer, web designer / developer 

 

University Courses 
Asia Euro 

University■ 

 Computer Science 

 Electronics and Electricity’s 

Build Bright 

University 

 Computer Application 

 Information and Network 

Technology 

 Information Technology* 

 Network Technology 

 Telecommunication 

Technology 

Cambodian Mekong 

University 
 Computer Information 

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 

Human Resources 

University■ 
 Computer Science 

IIC University of 

Technology■ 

 Computer Science 

 Information Technology 

 Software engineering 

Institut de 

Technologie du 

Cambodge 
 Computer Science 

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 
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International 

University■ 

 Computer Science* 

 Data Analysis and Management 

 Information System 

Management 

 Information Technology 

 Mobile Computing 

 Network Administration 

 Web Development 

Limkokwing 

University of Creative 

Technology■ 

 Business Information 

Technology 

 Creative Media 

 Electronic Commerce 

 Games Technology 

 Information Technology 

 Mobile Computing 

 Software Engineering with 

Multimedia 

National Polytechnic 

Institute of Cambodia 
 Computer Science* 

National Technical 

Training Institute 
 Information Technology 

National University of 

Management 

 Business Information 

Technology 

 Information Technology 

Norton University■  Information Technology 

Panha Chiet 

University 

 Computer Science 

 Information Technology 

Pannasastra 

University of 

Cambodia 

 Computer Engineering 

 Computer Science 

Phnom Penh 

International 

University 

 Computer Science* 

 Information Management 

System* 

 Telecommunication 

Engineering* 

Preah Kossomak 

Polytechnic Institute 
 Information Technology 

Puthisastra 

University■ 

 Database and Programming 

 Networking 

Royal University of 

Law and Economics 
 Information Technology** 

Royal University of 

Phnom Penh 
 Computer Science 

SETEC University■  Computer Science 

University of 

Cambodia 

 Computer Science 

 Electronics and 

Telecommunications 
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 Information System 

Management 

 Information Technology 

Western University■ 
 Computer Science 

 Information Technology** 

Zaman University 

 Computer Science 

 Digital Arts and Design 

 Management of Information 

Systems 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

27 
  

កុំេយូេ័រ 

មុខជំនាញសនុះសិកាអំេបីញ្ជា  និងដំសណាុះម្សាយកុំេយេូ័រ និងការរែនាម្បេ័នធកុំេយេូ័រអំេេីិដាភាេវិេា 
សាស្តសត។ 

ជនំាញការងារ៖ រដាបាលមូលោា នេិននន័យ អនកបសងាើតស គម អនកម្គ្បម្គ្ងម់្បេន័ធេត័៌មាន អនកម្បឹកាបសែចកវិេាេត័៌មាន អនកសរសសរកមមវិ្េី ុកមានត អនកវិភាគ្/បសងាើតម្បេន័ធអនករែនា/បសងាើតបវប។ 

 
សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យអាសីុអឺរ ុប■ 
 វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ 

 សអ ិែម្តូវនិក និងអគ្គិសនី 

សាកលវិេាល័យ 
សបៀលម្បាយ 

 កមមវិ្ីកុំេយូេ័រ 

 បសែចកវិេាេ័ត៌មាន និងបណាដ ញ 

 បសែចកវិេាេ័ត៌មាន* 

 បសែចកសេសបណាដ ញ 

 បសែចកវិេាេូរគ្មនាគ្មន៍ 
សាកលវិេាល័យសមគ្ងគ 

កមពុជា  េ័ត៌មានកុំេយូេ័រ 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា 

 ការម្គ្ប់ម្គ្ងសថិតិកមមវិ្ី 

 វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ* 

 បណាដ ញកុំេយូេ័រ 

 វិសាកមមកុំេយូេ័រ 

 បសែចកវិេាេ័ត៌មាន 

 ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្បេ័នធេ័ត៌មាន 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាភ្នំសេញ 
 វិសាករបសែចកវិេាេ័ត៌មាន 

 បសែចកវិេាេូរគ្មនាគ្មន៍ 

សាកលវិេាល័យ្នធានមនុសេ■  វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ 

សាកលវិេាល័យ IIC 

បសែចកវិេា■ 

 វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ 

 បសែចកវិេា  

 វិសាករកមមវិ្ី 

វិេាសាថ នបសែចកវិេាកមពុជា  វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ 

មខុជនំាញសកិា៖ 

 

 ជីវែល 
 ការម្គ្ប់ម្គ្ងសថិតិកមមវិ្ ី
 បសែចកវេិាេ័ត៌មាន្ុរកិែច 
 វិសាកមមកុំេយូេរ័ 
 េ័ត៌មានកុំេយេូ័រ 

 បណាដ ញកុំេយូេ័រ 
 បណាដ ញ និងបសែចកវិេាកុំេយូេរ័  
 វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ 
 ម្បេ័នធសេេាសាយថ្ននម្បឌ្តិ 
 ការវិភាគ្ និងម្គ្ប់ម្គ្ងេិននន័យ  
 សិលបៈឌ្ីជីលល និងការរែនា 
  ណ្ិជជកមមសអ ិែម្តនូិក 
 សអ ិែម្តនូិក េូរគ្មនាគ្មន ៍
 បសែចកវេិាស គម 
 បសែចកវេិាេ័ត៌មាន និងបណាដ ញ 
 ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្បេ័នធេ័ត៌មាន 
 បសែចកវេិាេ័ត៌មាន 
 កុំេយូេ័រែល័ត 
 រដាបាលបណាដ ញ 
 វិសាកមមសូ ាបវរជាមួយនឹងម្បេ័នធេ ុសេេាសាយ 
 វិសាកមមេូរគ្មនាគ្មន ៍
 បសែចកវេិាេូរគ្មន ៍
 ការបសងាើតបវប 
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សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ■ 

 វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ* 

 ការវិភាគ្ និងម្គ្ប់ម្គ្ងេិននន័យ 

 ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្បេ័នធេ័ត៌មាន 

 បសែចកវិេាេ័ត៌មាន 

 កុំេយូេ័រែល័ត 

 រដាបាលបណាដ ញ 

 ការបសងាើតបវប 

សាកលវិេាល័យ 

Limkokwing ■ 

 បសែចកវិេាេ័ត៌មាន្ុរកិែច 

 ម្បេ័នធសេេាសាយ 

  ណ្ិជជសអ ិែម្តូវនិក 

 បសែចកវិេាស គម 

 បសែចកវិេាេ័ត៌មាន 

 កុំេយូេ័រែល័ត 

 វិសាកមមសូ ាបវរជាមួយម្បេ័នធេ ុសេេាសាយ 

វិេាសាថ នជាតិេ ុបសែចកសេសកមពុជា  វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ* 

វិេាសាថ នជាតិបណ្ដុ ុះបណាដ លបសែចកសេស  បសែចកវិេាេ័ត៌មាន 

សាកលវិេាល័យជាតិម្គ្ប់ម្គ្ង 
 បសែចកវិេាេ័ត៌មាន្ុរកិែច 

 បសែចកវិេាេ័ត៌មាន 

សាកលវិេាល័យន័រតុន■  បសែចកវិេាេ័ត៌មាន 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា ជាតិ 
 វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ 

 បសែចកវិេាេ័ត៌មាន 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា  
សាស្តសតកមពុជា 

 វិសាកមមកុំេយូេ័រ 

 វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ 

សាកលវិេាល័យភ្នំសេញអនតរជាតិ 

 វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ* 

 ម្បេ័នធម្គ្ប់ម្គ្ងេ័ត៌មាន* 

 វិសាកមមេូរគ្មនាគ្មន៍* 

វិេាសាថ នេ ុបសែចកសេសម្េុះកុសមៈ  បសែចកវិេាេ័ត៌មាន 

សាកលវិេាល័យ 
េុេធិសាស្តសត■ 

 មូលោា នេិននន័យ និងការសរសសរកមមវិ្ី 

 បណាដ ញ 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនានីតិសាស្តសត និងវិេាសាស្តសតសសដាកិែច  បសែចកវិេាេ័ត៌មាន** 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាភ្នំសេញ  វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ 

សាកលវិេាល័យសីុតិក■  វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ 

សាកលវិេាល័យ កមពុជា 

 វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ 

 សអ ិែម្តូវនិក និងេូរគ្មនាគ្មន៍ 

 ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្បេ័នធេ័ត៌មាន 



 
 

29 
  

 បសែចកវិេាេ័ត៌មាន 

សាកលវិេាល័យសវសសាើន■ 
 វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ 

 បសែចកវិេាេ័ត៌មាន** 

សាកលវិេាល័យ ាមា៉ា ន់ 

 វិេាសាស្តសតកុំេយូេ័រ 

 សិលបៈឌ្ីជីលល និងរែនា 

 ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្បេ័នធេ័ត៌មាន 
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Economics 

Economics educates students on how the economy works and what issues 

and trends it faces, using parts of Mathematics and Technology. 

Careers: accountant, economist, financial risk / investment analyst, 

statistician 

University Courses 

Asia Euro University■  Finance and Banking* 

Build Bright University 

 Agribusiness 

Management 

 Economics and Finance 

 International Economics 

and Finance 

 International Trade and 

Finance 

 Rural Development and 

Project Management 

 Supply Chain 

Management 

Cambodian Mekong 

University 

 Economics (Economic 

Development, Economic 

Science. Finance and 

Banking, Finance and 

Investment Analysis, 

Rural Development) 

Cambodia University 

for the Specialties 

 Economics 

 Finance and Banking 

IIC Institution of 

Technology 

 Applied Economics 

 Finance and Banking 

 Finance and Real Estate 

International 

University■ 

 Banking and Finance 

 Development Economics 

Human Resources 

University 
 Economics 

National University of 

Management 

 Business Economics 

 Economics for 

Development 

Norton University 

 General Economics 

 Economics for 

Development 

Panha Chiet University 

 Economic Development 

 Finance and Banking 

 Finance and Taxes 

 Financial Markets 

 Rural Development 

Pannasastra University 
 Banking and Finance 

 Economics 

Phnom Penh 

International University 
 Economics 

Courses Available: 

 

 Agribusiness 

Management 

 Agricultural 

Economics 

 Business 

Administration and 

Economic Sciences 

 Development 

Economics 

 Economic 

Information 

Program 

 Economics 

 Economics and 

Finance 

 Farm and 

Agribusiness 

Management 

 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 

 Management 

 Supply Chain 

Management 
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Prek Leap National 

School of Agriculture■ 
 Agricultural Economics* 

Puthisastra University 
 Economics 

 Finance and banking 

Royal University of Law 

and Economics 

 Economic Information 

Program 

 Economics 

Royal University of 

Phnom Penh 
 Economic Development 

University of Cambodia 
 Economics 

 Finance and Banking 

Western University■ 
 Banking and Finance* 

 Development Economics* 

Zaman University■  Banking and Finance 
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សសដាកិែច 
មុខវិជាជ សសដាកិែចសដល់ឲ្យសិសេនូវែំសណ្ុះដងឹអំេដីំសណ្ើរការ និងបញ្ជា សសដាកិែច និងនិនាន ការបដលកំេុងម្បឈមសោយសម្បើម្បាស់បសនកថ្នគ្ណិ្តវិេានងិបសែចកវិេា។ 

ជនំាញការងារ៖ គ្ណ្សនយយករ សសដាវេិូ អនកវិភាគ្ ិរញ្ាវតថុ/ការវិនិសោគ្ អនកសថិតិ 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 
សាកលវិេាលយ័អាសុអីឺរ ុប■  ្នាររ នងិ ិរញ្ាវតថ*ុ 

សាកលវិេាលយ័ 
សបៀលម្បាយ 

 ការម្គ្ប់ម្គ្ងកសិ្ុរកិែច 
 សសដាកែិច នងិ ិរញ្ាវតថ ុ
 សសដាកែិច នងិ ិរញ្ាវតថអុនតរជាត ិ
  ណ្ិជជកមម នងិ ិរញ្ាវតថុអនតរជាត ិ
 អភ្ិវឌ្ឍន៍ជនបេ នងិម្គ្ប់ម្គ្ងគ្សម្មាង 
 ការម្គ្ប់ម្គ្ងសងាា កស់គតស់គង ់

សាកលវិេាលយ័ 
សមគ្ងគកមពុជា 

 

 សសដាកែិច (សសដាកែិចអភ្ិវឌ្ឍន៍វិេាសាស្តសតសសដាកិែច្ នាររ 
និង ិរញ្ាវតថុការវិភាគ្ ិរញ្ាវតថុ និងការវិសោគ្អភ្ិវឌ្ឍនជ៍នបេ) 

សាកលវិេាលយ័ 
ឯកសេសថ្នកមពជុា 

 

 សសដាកែិច 
 ្នាររ នងិ ិរញ្ាវតថ ុ

វិេាសាថ ន IIC 
បសែចកវិេា 

 សសដាកែិចអនុវតតន ៍
 ្នាររ នងិ ិរញ្ាវតថ ុ
  ិរញ្ាវតថុ នងិអែលនវតថ ុ

សាកលវិេាលយ័ 
អនតរជាត■ិ 

 ្នាររ នងិ ិរញ្ាវតថ ុ
 សសដាកែិចអភ្ិវឌ្ឍន ៍

សាកលវិេាលយ័្នធានមនុសេ  សសដាកែិច 

សាកលវិេាលយ័ 
ជាតិម្គ្ប់ម្គ្ង 

 សសដាកែិចអជីវកមម 
 សសដាកែិចអភ្ិវឌ្ឍន ៍

សាកលវិេាលយ័ 
ន័រតុន 

 សសដាកែិចេូសៅ 

 សសដាកែិចអភ្ិវឌ្ឍន ៍

សាកលវិេា 
ល័យបញ្ជា ជាត ិ

 សសដាកែិចអភ្ិវឌ្ឍន ៍
 ្នាររ នងិ ិរញ្ាវតថ ុ
  ិរញ្ាវតថុ នងិេនធ 
 េីសារ ិរញ្ាវតថ ុ
 អភ្ិវឌ្ឍន៍ជនបេ 

សាកលវិេាលយ័ 
បញ្ជា សាស្តសត 

 ្នាររ នងិ ិរញ្ាវតថ ុ
 សសដាកែិច 

សាកលវិេាលយ័ 
ភ្នំសេញអនតរជាត ិ  សសដាកែិច 

សាោជាតកិសកិមម 
បម្េកោភ្■ 

 សសដាកែិចកសិកមម* 

សាកលវិេាលយ័  សសដាកែិច 

មុខជនំាញសកិា 
 

 ការម្គ្ប់ម្គ្ងកសិ្ុរកិែច 

 សសដាកែិចកសិកមម 

 រដាបាល្ុរកិែច និងវិេាសាស្តសតសសដាកិែច 

 សសដាកែិចអភ្ិវឌ្ឍន ៍

 េ័ត៌មានសសដាកែិច 

 សសដាកែិច 

 សសដាកែិច នងិ ិរញ្ាវតថ ុ

 កសិកមម នងិកសិ្ុរកិែច 

 ការម្គ្ប់ម្គ្ងកសិកមម 

  ិរញ្ាវតថ ុ

  ិរញ្ាវតថុ នងិេនធ 

 េីសា ិរញ្ាវតថ ុ

 ការម្គ្ប់ម្គ្ងនាំសែញ-នាំែលូ 

 សសដាកែិចអនតរជាត ិ
និង ិរញ្ាវតថ ុ

  ណ្ិជជកមមអនតរជាតិ នងិ រិញ្ាវតថុ 

 ការភ្ិវឌ្ឍជនបេ 

 អភ្ិវឌ្ឍន៍ជនបេ នងិគ្សម្មាង 

 ការម្គ្ប់ម្គ្ង 
 ការម្គ្ប់ម្គ្ងសងាា ក ់

សគតស់គង ់
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េុេធិសាស្តសត  ្នាររ នងិ ិរញ្ាវតថ ុ
សាកលវិេាលយ័ 
ភ្ូមនិានតីិសាស្តសត នងិ 
វិេាសាស្តសតសសដាកិែច 

 កមមវិ្េីត័៌មានសសដាកិែច 
 សសដាកែិច 

សាកលវិេាលយ័ 
ភ្ូមនិាភ្នំសេញ 

 សសដាកែិចអភ្ិវឌ្ឍន ៍

សាកលវិេាលយ័ 
កមពជុា 

 សសដាកែិច 
 ្នាររ នងិ ិរញ្ាវតថ ុ

សាកលវិេាលយ័សវសសាើន■ 
 ្នាររ នងិ ិរញ្ាវតថ*ុ 

 សសដាកែិចអភ្ិវឌ្ឍន*៍ 

សាកលវិេាលយ័ 
 ាមា៉ា ន■់ 

 ្នាររ នងិ ិរញ្ាវតថ ុ
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Education 
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. 

Careers: community education officer, teacher, education administrator, 

teaching assistant, youth worker 

 

University Courses 

Build Bright 

University 

 Educational Planning and 

Administration 

 Teaching English as a 

Foreign Language 

Cambodian Mekong 

University 

 Teaching English as a 

Foreign Language 

Cambodian 

University for 

Specialties 

 Educational Administration 

 Educational Science 

Human Resource 

University■ 

 Teaching English as a 

Foreign Language 

IIC University of 

Technology 

 Teaching English as a 

Foreign Language 

Institute of Foreign 

Languages 

 Japanese Education 

 Teaching English as a 

Foreign Language 

 Teaching French 

International 

University 

 Teaching (TEFL)* 

 Education (TEFL) 

Norton University■ 
 Educational Management 

and Teaching 

Pancha Chiet 

University 

 Teaching English as a 

Foreign Language 

Pannasastra 

University of 

Cambodia 

 Teaching English to 

Speakers of Other 

Languages(TESOL) 

 Early Childhood Education 

Phnom Penh 

International 

University 

 English for Education 

Royal University of 

Phnom Penh 

 Education 

 Education (Japanese 

Language) 

University of 

Cambodia 

 Educational Science 

 Educational Administration 

 Curriculum Design and 

Instruction 

Vanda Institute  Teaching English as a 

Courses Available: 

 

 Curriculum Design 

and Instruction   

 Early Childhood 

Education  

 Education  

 Education (Japanese 

Language) 

 Education and 

Languages  

 Educational 

Administration  

 Educational 

Management and 

Teaching  

 Educational Planning 

and Administration  

 Educational Science 

 Teaching (TEFL) 

 Teaching English as a 

Foreign Language  

 Teaching French  

 TESOL 
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Foreign Language 

Western University■ 

 Teaching English as a 

Foreign Language 

 Education and Languages** 
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អប់រំ 
មុខជំនាញអប់រ ំ ជយួឲ្យសិសេនិសេតិអាែជួយអនកដថ្េបានតាមរយៈការបសម្ងៀនសៅកនុងកម្មតិណាមួយ នងិអាែជាជសម្មើសអាជេីការងារដ៏លអម្បសសើរមួយ។ 
មុខជំនាញអប់រអំាែសរៀបែំឲ្យសិសេមានលេធភាេបសម្ងៀនសៅកម្មិតខុសៗរន អាម្ស័យសលើែំណ្ងែ់ំណូ្លែតិត។ 
ជនំាញការងារ៖ មស្តនតីអប់រំស គ្មន៍ ម្គ្បូសម្ងៀន រដាបាលអប់រំ ជនំួយការម្គ្ូបសម្ងៀន អនកស្ាើការជាមួយយុវជន 

 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាលយ័ 
សបៀលម្បាយ 

 ការសរៀបែំបសនការ និង 
រដាបាលអប់រ ំ

 បសម្ងៀនភាសាអង់សគ្ៃស 
ជាភាសាបរសេស 

សាកលវិេាលយ័សមគ្ងគកមពជុា  បសម្ងៀនភាសាអង់សគ្ៃស 
ជាភាសាបរសេស 

សាកលវិេាលយ័ឯកសេសថ្នកមពុជា 
 រដាបាលអប់រ ំ
 វិេាសាស្តសតអប់រំ 

សាកលវិេាលយ័្នធានមនុសេ■ 
 បសម្ងៀនភាសាអង់សគ្ៃស 

ជាភាសាបរសេស 

សាកលវិេាលយ័ IIC បសែចកវិេា 
 បសម្ងៀនភាសាអង់សគ្ៃស 

ជាភាសាបរសេស 

វិេាសាថ នភាសាបរសេស 

 អប់រំភាសាជប៉ានុ 
 បសម្ងៀនភាសាអង់សគ្ៃស 

ជាភាសាបរសេស 
 ការបសម្ងៀនភាសាបារាងំ 

សាកលវិេាលយ័អនតរជាត ិ
 ការបសម្ងៀន * 

 ការអប់រ ំ(TEFL) 

សាកលវិេាលយ័ន័រតុន■ 
 ការម្គ្ប់ម្គ្ងការអប់រំ នងិ 

ការបសម្ងៀន 

សាកលវិេាលយ័បញ្ជា ជាត ិ  បសម្ងៀនភាសាអង់សគ្ៃស 
ជាភាសាបរសេស 

សាកលវិេាលយ័បញ្ជា  
សាស្តសតកមពជុា 

 បសម្ងៀនភាសាអង់សគ្ៃសសៅអនកនិោយភាសាដថ្េសេៀត 
 ការអប់រកំុមារតែូ 

សាកលវិេាលយ័ភ្នំសេញអនតរជាត ិ  ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប ់
ការអប់រ ំ

សាកលវិេាលយ័ភ្មូិនាភ្នំសេញ 
 ការអប់រ ំ

 ការអប់រ ំ(ភាសាជប៉ានុ) 

សាកលវិេាលយ័កមពុជា 

 វិេាសាស្តសតអប់រំ 
 រដាបាលអប់រ ំ
 រែនាកមមវិ្ីសកិា នងិ 

ការបសម្ងៀន 

មខុជនំាញសកិា 

 

 រែនាកមមវិ្ីសកិា នងិ 
ការបសម្ងៀន 

 ការអប់រកំុមារតែូ 
 អប់រ ំ

 អប់រ ំ(ភាសាជប៉ានុ) 
 អប់រ ំនងិភាសា 

 រដាបាលអប់រ ំ
 ការម្គ្ប់ម្គ្ងការអប់រំ នងិការបសម្ងៀន 
 ការសរៀបែំបសនការ និងរដាបាលអប់រំ 
 វិេាសាស្តសតអប់រំ 
 ការបសម្ងៀន 
 បសម្ងៀនភាសាអង់សគ្ៃសជាភាសាបរសេស 
 ការបសម្ងៀនភាសាបារាងំ 

 TESOL 
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វិេាសាថនវ ន់ោ  បសម្ងៀនភាសាអង់សគ្ៃស 
ជាភាសាបរសេស 

សាកលវិេាលយ័សវសសាើន■ 

 បសម្ងៀនភាសាអង់សគ្ៃស 
ជាភាសាបរសេស 

 ការអប់រ ំនងិភាសា ** 
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Engineering 
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, design, manufacture and operation of products and services. 

Careers: logistics, engineer, patent lawyer, technical consultant 

 

University Courses 

Asia Euro University■ 
 Electrical Engineering * 

 Electronic Engineering* 

Build Bright University 

 Civil Engineering * 

 Electrical and Electronic 

Engineering * 

 Engineering Technology** 

Cambodian Mekong 

University 
 Civil Engineering 

Cambodian University 

for Specialties 

 Civil Engineering* 

 Electronic-Electricity 

Engineering* 

 Computer Engineering** 

Cambodian International 

University 

 Electrical and Electronic 

Engineering 

 Energy Technology Engineering 

Limkokwing University 

of Creative Technology 

 Software Engineering with 

Multimedia 

National Polytechnic 

Institute of Cambodia 

 Civil Engineering 

 Electrical Engineering 

 Electronic Engineering 

 General Mechanical Engineering 

International 

University■ 

 Civil Engineering 

 Electrical Engineering 

 Electronic Engineering 

 Engineering Technology 

 Medical Engineering and 

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 

Panha Chiet University 

 Civil Engineering 

 Electrical and Electronic 

Engineering 

Courses Available: 

 

 Electrical 

Engineering  

 Electronic 

Engineering 

 Civil Engineering  

 Engineering 

Technology  

 Computer 

Engineering  

 Chemical and Food 

Engineering 

 Electrical and 

Energy 

Engineering 

 Engineering 

 Mechanical and 

Industrial 

Engineering 

 Medical 

Engineering & 

Technology 

 Rural Engineering 

 Telecommunication 

Engineering 
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Noton University■ 

 Civil Engineering 

 Electrical and Electronic 

Engineering 

Pannasastra University 

of Cambodia 
 Civil Engineering 

Phnom Penh 

International University 

 Civil Engineering 

 Telecommunication Engineering 

Preah Kossomak 

Polytechnic Institute 

 Civil Engineering 

 Electrical Engineering 

 Electronic Engineering 

Royal University of 

Phnom Penh 

 Information Technology 

Engineering 

 Electrical Engineering 

 Bioengineering 

Zaman University  Civil Engineering 
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វិសាកមម 
សម្បើម្បាស់ែំសណ្ុះដឹងវិេាសាស្តសត សសដាកែិច និងសងគមសៅកនុងការរែនាសណំ្ងអ់ររ មា៉ា សុីន និងដំសណ្ើរការ។ សៅកនុងវិជាជ ជីវៈវិសាកមម មានសកមមភាេបដលទមទរឲ្យមានការខតិខំម្បឹងបម្បងខពស់ 
ដូែជាកែិចការម្សាវម្ជាវ ការអភ្ិវឌ្ឍ សលតិកមម នងិដំសណ្ើរការសលតិសល និងសសវកមម។ 
ជនំាញការងារ៖ ភ្ស័តុភា វិសាករ សមធាវើជនំាញម្បកាសនយីបម្ត អនកម្បឹកាសោបលប់សែចកសេស 

 
សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាលយ័អាសុអីឺរ ុប■ 
 វិសាកមមអគ្គសិន ី* 

 វិសាកមមសអ ិែម្តូនកិ* 

សាកលវិេាលយ័សបៀលម្បាយ 
 វិសាកមមសំណ្ងស់ុីវិល* 

 វិសាកមមអគ្គសិនី និងសអ ិែម្តូនកិ * 

 បសែចកវិេាវិសាកមម ** 

សាកលវិេាលយ័សមគ្ងគកមពជុា  វិសាកមមសំណ្ងស់ុីវិល 

សាកលវិេាលយ័ឯកសេសថ្នកមពុជា 
 វិសាកមមសំណ្ងស់ុីវិល* 

 វិសាកមមអគ្គសិនី និងសអ ិែម្តូនកិ* 

 វិសាកមមកុំេយូេ័រ** 

សាកលវិេាលយ័អនតរជាត ិ
 វិសាកមមអគ្គសិនី និងសអ ិែម្តូនកិ 
 វិសាកមមបសែចកវិេាថាមេល 

សាកលវិេាលយ័ Limkokwing  វិសាកមមសូ ាបវរ ជាមួយេ ុម្បេន័ធសេេាសាយ 

វិេាសាថ នេ ុបសែចកសេសកមពុជា 

 វិសាកមមសំណ្ងស់ុីវិល 
 វិសាកមមអគ្គសិន ី
 វិសាកមមសអ ិែម្តូនកិ 
 វិសាកមមសមកានែិេូសៅ 

សាកលវិេាលយ័អនតរជាត■ិ 

 វិសាកមមសំណ្ងស់ុីវិល 
 វិសាកមមអគ្គសិន ី
 វិសាកមមសអ ិែម្តូនកិ 
 បសែចកវិេាវិសាកមម 
 វិសាកមមសវជជសាស្តសត នងិបសែចកវិេា 

វិេាសាថ នបសែចកវិេាកមពជុា 

 វិសាកមមគ្ីមី និងែំណ្ីអាហារ 
 វិសាកមមសំណ្ងស់ុីវិល 
 វិសាកមមអគ្គសិនី និងថាមេល 
 វិសាកមមសមកានកិ នងិឧសា កមម 
 វិសាកមមជនបេ 

វិេាសាថ នជាតិបណ្ដុ ុះបណាដ ល 
 វិសាកមមសំណ្ងស់ុីវិល 
 វិសាកមមអគ្គសិន ី
 វិសាកមមសអ ិែម្តូនកិ 

សាកលវិេាលយ័បញ្ជា ជាត ិ  វិសាកមមសំណ្ងស់ុីវិល 

មខុជនំាញសកិា 
 

 វិសាកមមអគ្គិសន ី
 វិសាកមមសអ ិែម្តូនិក 
 វិសាកមមសំណ្ង់ 

សីុវិល 

 បសែចកវេិាវិសាកមម 
 វិសាកមមកុំេយូេរ័ 
 វិសាកមមគ្ីមី និងែំណី្អាហារ 
 វិសាកមមអគ្គិសនី និងថាមេល 

 វិសាកមម 
 វិសាកមមសមកានិក និងឧសា កមម 
 វិសាកមមសវជជសាស្តសត និងបសែចកវិេា 
 វិសាកមមជនបេ 
 វិសាកមមេូរគ្មនាគ្មន ៍
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 វិសាកមមអគ្គសិនី និងសអ ិែម្តូនកិ 

សាកលវិេាលយ័ន័រតុន■ 
 វិសាកមមសំណ្ងស់ុីវិល 
 វិសាកមមអគ្គសិនី និងសអ ិែម្តូនកិ 

សាកលវិេាលយ័បញ្ជា សាស្តសតកមពុជា  វិសាកមមសំណ្ងស់ុីវិល 

សាកលវិេាលយ័ភ្នំសេញ 
អនតរជាត ិ

 វិសាកមមសំណ្ងស់ុីវិល 
 វិសាកមមេូរគ្មនាគ្មន ៍

វិេាសាថ នេ ុបសែចកសេស 
ម្េុះកុសមៈ 

 វិសាកមមសំណ្ងស់ុីវិល 
 វិសាកមមអគ្គសិន ី
 វិសាកមមសអ ិែម្តូនកិ 

សាកលវិេាលយ័ភ្មូិនាភ្នំសេញ 
 វិសាកមមបសែចកវិេាេត័៌មាន 
 វិសាកមមអគ្គសិន ី
 វិសាកមមជីវ 

សាកលវិេាលយ័ ាមា៉ា ន ់  វិសាកមមសំណ្ងស់ុីវិល 
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Geography 
The study of the physical features of the earth and its atmosphere, and of 

human activity as it affects and is affected by these, including the 

distribution of populations and resources and political and economic 

activities. 

Careers: urban planning, community development, writer/researcher 

 

University Courses 
Cambodian University for 

Specialties 
 Geography 

IIC University of Technology  Geography 

Royal University of Phnom 

Penh 

 Geography 

 Community 

Development 

University of Cambodia  Geography 

 
 

 

History 
A degree in history focuses on the interpretation of the past, criticizing 

evidence and theories about events. 

Careers: teaching, law, social work, business administration 

 

University 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* 

 

  

Courses Available: 
 

 Geography 

 Community 

Development 

Courses Available: 

 History 

 Archaeology 

 Ethnography 
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ភូ្មិវិេា 

ជាមុខវិជាជ បដលសិកាអំេីសណាា នរូបវ័នតថ្នបសនដ ីនិងបរិោកាសបសនដី និងសកមមភាេរបស់មនុសេបដលមានឥេធិេល និងេេួលរងឥេធិេល រួមទំងរបាយែំនួនម្បជាជន និង្នធាន និងសកមមភាេនសោបាយ និងសសដាកិែច។ 

ការងារជនំាញ៖ ការនគ្របូនីយកមម អភ្វិឌ្ឍន៍ស គ្មន៍ អនកនិេនធ/អនកម្សាវម្ជាវ 

 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា  ភ្ូមិវិេា 

សាកលវិេាល័យ IIC បសែចកវេិា  ភ្ូមិវិេា 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាភ្នំសេញ 
 ភ្ូមិវិេា 
 អភ្ិវឌ្ឍន៍ស គ្មន ៍

សាកលវិេាល័យកមពុជា  ភ្ូមិវិេា 

 
 

ម្បវតតិវិេា 

មុខវិជាជ ម្បវតតវិិេាសផ្ទដ តសលើការបកម្សាយអំេីអតតីកាល ការវិភាគ្ភ្សតុតាង និងម្េឹសដីរបស់ម្េឹតតិការនានា។ 
មខុជនំាញ៖ បសម្ងៀន ែាបក់ិែចការសងគម រដាបាល្ុរកិែច 

 
សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា  ម្បវតតិវិេា 

សាកលវិេាល័យ IIC បសែចកវេិា  ម្បវតតិវិេា 

សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ■  ម្បវតតិវិេា 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសតកមពុជា  ម្បវតតិវិេា 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាវិែិម្តសិលបៈ 
 ម្បវតតិវិេាបុរាណ្ 

 បុរាណ្វិេា 
 េនធុវិេា 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាភ្នំសេញ  ម្បវតតិវិេា 

សាកលវិេាល័យកមពុជា  ម្បវតតិវិេា* 

 

 

 

Health Sciences 

មខុជនំាញសកិា៖ 
 ភ្ូមិវិេា 
 អភ្ិវឌ្ឍន៍ស គ្មន ៍

មខុជនំាញសកិា៖ 

 ម្បវតតិវិេា 

 បុរាណ្វិេា 

 េនធុវិេា 
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Degrees in health are concerned with the well-being of other people. 

Studying these majors requires a strong scientific interest with a 

dedicated attitude. 

Careers:  nurse, doctor, dentist, midwife, audiologist, medical laboratory 

technician, dietician, nutritionist, optometrist, occupational / physical 

therapist, speech-language pathologist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

University Courses 
Cambodia University for 

the Specialties 
 Pedagogical Psychology 

International University■ 

 Dental Surgery** 

 Dentistry 

 Homeopathy 

 Laboratory/Research* 

 Medicine 

 Midwifery* 

 Nursing* 

 Pediatrics 

 Pharmacy 

 Physiotherapy 

Puthisastra University■ 

 Dentistry 

 Laboratory/Research** 

 Medicine 

 Midwifery** 

 Nursing* 

 Pharmacy 

 Public Health 

Universite des Sciences de 

la Sante 

 Medicine 

 Dentistry (Odonto-

stamology) 

 Pharmacy 

 Nursing 

 Midwifery 

University of Cambodia 
 Community Health 

Education 

Courses Available 

 

 Community Health 

Education                  

 Dental Surgery 

 Dentistry 

 Gynecology 

 Homeopathy 

 Laboratory/Research 

 Medical Science 

 Medicine 

 Midwifery 

 Nursing 

 Odonto-stamology 

 Pediatrics 

 Pharmacy 

 Physiotherapy 

 Public Health 
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វិេាសាស្តសតសខុាភ្ិបាល 
 

ជាមុខវិជាជ សុខាភ្ិបាលបដល ក់េ័នធនឹងសុខុមាលភាេមនុសេ។ ការសិកាមុខជំនាញទំងសនុះទមទរឲ្យអនកសិកាមានែំណាប់អារមមណ៍្វិេាសាស្តសត និងឥរិោបលលុះបងខ់ពស់។ 
ជនំាញការងារ៖ គ្ិោនុបោា ក សវជជបណ្ឌ ិត េនតបណ្ឌ ិត នមប ម្គ្ូសេេយឯកសេសបសនកសសាតេសេន៍ អនកជំនាញមនាីរេិសសា្សវជជសាស្តសត  ម្គ្ូសេេយឯកសេសែំណ្ីអាហារ អនកជំនាញអាហារូបតថមភ ម្គ្ូសេេបភ្នក ម្គ្ូសេេយ 

ឯកសេសេយបាលសោយែលនា/ម្គ្ូសេេយឯកសេសសរថ្ស ម្គ្ូសេេយេាបាលកាអម្តនិោយ 

 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យឯកសេស 
ថ្នកមពុជា  ែិតតវិេាអប់រ ំ

សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ■ 

 ការវុះកាត់ស្មញ** 

 េនតសាស្តសត 

  ូមីអូផ្ទសីុ (Homeopathy) 

 មនាីរេិសសា្ន៍/ម្សាវម្ជាវ* 

 សវជជសាស្តសត 

 នមប* 

 គ្ិោនុបោា ក* 

 កុមារសាស្តសត 
 ឱ្សលសាស្តសត 
 ែលនាសាស្តសត 

សាកលវិេាល័យេុេធិសាស្តសត■ 

 េនតសាស្តសត 

 មនាីរេិសសា្ន៍/ម្សាវម្ជាវ** 

 សវជជសាស្តសត 

 នមប** 

 គ្ិោនុបោា ក* 

 ឱ្សលសាស្តសត 
 សុខភាេសាធារណ្ៈ 

សាកលវិេាល័យវិេាសាស្តសត 
សុខាភ្ិបាល 

 សវជជសាស្តសត 

 េនតសាស្តសត (Odonto-stamology) 

 ឱ្សលសាស្តសត 
 គ្ិោនុបោា ក 
 នមប 

សាកលវិេាល័យកមពុជា  ការអប់រំសុខភាេ 

 

មខុជនំាញសកិា៖ 

 ការអប់រំសុខាភាេ 
ស គ្មន៍ 

 ការវុះកាត់ស្មញ 
 េនតសាស្តសត 
 សរាគ្ស្តសតី 

  ូមីអូផ្ទសីុ 

 មនាីរេិសសា្ន៍/ម្សាវម្ជាវ 
 វិេាសាស្តសតសវជជសាស្តសត 
 សវជជសាស្តសត 
 នមប 
 គ្ិោនុបោា ក 

 Odonto-stamology 

 សរាគ្កុមារ 
 ឱ្សលសាស្តសត 
 ការេាបាលសោយែលនា 
 សុខភាេសាធារណ្ៈ 
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Humanities 
Humanities focus on the cultures of various peoples from different periods 

of time and locations. 

Careers: teacher, advertising sales agent, technical writer, artist, 

counselor, event organizer, public relations manager, travel agent, lawyer, 

editor, museum worker / curator, interpreter, translator, genealogist, 

journalist, foreign correspondent, linguist, human resources specialist 

 

University Courses 

Build Bright University 

 Human Resource 

Management and 

 Industrial Relations 

Cambodian University for 

Specialties 

 Human Resources 

Management 

Pannasastra University of 

Cambodia 

 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 

 

 

 

 

 

  

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 
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មនុសេសាស្តសត 
មនុសេសាស្តសតសផ្ទដ តសលើវបប្ម៌ថ្នអបំូរមនុសេជាតិសសេងៗរន េីសមយ័កាលមួយសៅសម័យកាលមួយសេៀត និងតំបន់សសេងៗរន ។ 
ជនំាញការងារ៖ ម្គ្បូសម្ងៀន ភាន ក់ងារលក់សលើការសេេាសាយ ណ្ិជជកមម អនកនិេនធបសែចកសេស សិលបករ 

អនកម្បឹកាសោបល់ អនកសរៀបែំម្េឹតតិការណ៍្ អនកម្គ្ប់ម្គ្ងេំនាក់េនំងសាធារណ្ៈ សមធាវើ និេនធនាយក បុគ្គលិកសារមនាី/ អនកម្គ្ប់ម្គ្ងសារមនា-ីសាលេិេណ្៍ អនកបកបម្ប េងាវតាវិេូរ អនកសារេ័ត៌មាន អនកសនៃើយនៃងេត័៌មានបរសេស 
ភាសាវិេូ អនកជំនាញ្នធានមនុសេ 

 
សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យសបៀលម្បាយ  ម្គ្ប់ម្គ្ង្នធានមនុសេ និងេំនាក់េនំងឧសា កមម 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា  ការម្គ្ប់ម្គ្ង្នធានមនុសេ 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសតកមពុជា 

 នរវិេា 
 បុរាណ្វិេា 
 ការសិកាអំេីអាសីុ 
 សខមរសិកា 
 ការសិកាអំេីអាសីុអាសគ្នយ៍ 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាវិែិម្តសិលបៈ 
 បុរាណ្វិេា 
 េនធុវិេា 

សាកលវិេាល័យកមពុជា 

 ការសិកាអំេីអាសមរិក * 

 ការសិកាអំេីកមពុជា* 

 ការសិកាអំេីការអភ្ិវឌ្ឍ* 

 ការសិកាអំេីអាសីុអាសគ្នយ៍* 

 ការសិកាអំេីអាសីុ 

 

 

 

 

 

Languages 
The economy is becoming increasingly international and more and 

more companies need employees who can communicate effectively 

with colleagues and organizations across the world. 

មុខជនំាញសកិា 
 

 ការសិកាអំេីអាសមរិក 

 នរវិេា 
 បុរាណ្វិេា 

 ការសិកាអាសីុ 

 ការសិកាអំេីកមពុជា 

 ការសិកាអំេីការអភ្ិវឌ្ឍ* 

 េនធុវិេា 
 សខមរសិកា 

 ម្គ្ប់ម្គ្ង្នធានមនុសេ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ង្នធានមនុសេ និងេំនាក់េនំង 

ឧសា កមម 
 វិេាសាស្តសតមនុសេ 
 ការសិកាអំេីអាសីុ 

អាសគ្នយ៍ 
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Careers: translator, interpreter, teacher, foreign civil service, 

advertising, editing and publishing, subtitles and voice-overs 

 

University Courses 

Asia Euro University■ 

 Chinese for Business 

 English* 

 English for Business 

 English for Translation and 

Interpretation 

Build Bright 

University 

 English** 

 English for International Business 

 Translation and Interpretation 

English-Khmer-English (BA in TI 

EKE) 

Cambodian Mekong 

University 

 Business Japanese 

 English for Business 

Cambodian 

University 

for Specialties 

 English Literature* 

 Khmer Literature 

Human Resources 

University■ 
 English for Communication 

IIC University of 

Technology 

 Chinese Language 

 English business Communication 

 Japanese Language 

International 

University■ 

 Communication Arts 

 English** 

 English Literature 

National University of 

Management 

 English for Education 

 English for Work Skills 

National Polytechnic 

Institute of Cambodia 
 English Literature 

Cambodian Mekong 

University 
 English for Business 

National University of 

Management 
 English 

Norton University 

 English for Communication 

 English Interpretation and 

Translation 

Panha Chiet 

University 

 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 

 English for Business 

 English Literature 

Courses Available 

 

 Asian Studies 

 Business 

Japanese 

 Chinese 

 Communication 

Arts 

 English 

 English for 

Business 

 English for 

Communication 

 English for 

International 

Business 

 English 

Interpretation 

 English Literature 

 French 

 Japanese for 

Business 

 Japanese 

Language 

 Khmer Literature 

 Khmer Studies 

 Korean Studies 

 South East Asian 

Studies 
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University 

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 

 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 for Teaching 
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ភាសាបរសេស 
សសដាកិែច កំេុងបតមានលកខណ្ៈអនតរជាតិកាន់បតខាៃ ំងៗ ស ើយមានម្កុម  ុនកាន់បតសម្ែើនស ើង ម្តូវការបុគ្គលិកបដលអាែស្ាើការេំនាក់េំនងោ៉ា ងមានម្បសិេធភាេជាមួយម្កុមការងារ និងអងគការសាថ ប័នសសេងៗ។ 
ជនំាញការងារ៖ អនកបកបម្ប ម្គ្ូបសម្ងៀន មស្តនតីបសនកកិែចការបរសេស ការសេេាសាយ ការេិនិតយ និងសបាុះេុមព សាយ ការោក់អកេររត់េីសម្កាម នងិការបញ្ចូលសំស ង 

 
សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យអាសីុអឺរ ុប■ 

 ភាសាែិនសម្មាប់្ុរកិែច 

 ភាសាអង់សគ្ៃស* 

 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់្ុរកិែច 
 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់ការបកបម្ប 

សាកលវិេាល័យ 
សបៀលម្បាយ 

 ភាសាអង់សគ្ៃស** 

 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់្ុរកិែចអនតរជាត ិ

 បកបម្ប ភាសាអង់សគ្ៃស-បខមរ-អង់សគ្ៃស 

(BA in TI EKE) 

សាកលវិេាល័យសមគ្ងគកមពុជា 
 ភាសាជប៉ាុនសម្មាប់្ុរកិែច 
 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់្ុរកិែច 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា 

 

 អកេរសាស្តសតអង់សគ្ៃស* 

 អកេរសាស្តសតបខមរ 
សាកលវិេាល័យ 
្ន្ធានមនុសេ■ 

 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់ការេំនាក់េំនង 

សាកលវិេាល័យ IIC  

បសែចកវេិា 

 ភាសាែិន 
 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់េំនាក់េំនង 

 ណ្ិជជកមម  
 ភាសាជប៉ាុន 

សាកលវិេាល័យអនតរជាត■ិ 

 សិលបៈេំនាក់េំនង 

 ភាសាអង់សគ្ៃស** 

 អកេរសាស្តសតអង់សគ្ៃស 

សាកវិេាល័យជាត់ម្គ្ប់ម្គ្ង 
 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់ការអប់រំ 
 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់ជំនាញ 

វិេាសាថ នជាតិ 
េ ុបសែចកសេសកមពុជា  អកេរសាស្តសតអង់សគ្ៃស 

សាកលវិេាល័យ 
សមគ្ងគកមពុជា  ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់្ុរកិែច 

សាកលវិេាល័យជាតមិ្គ្ប់ម្គ្ង  ភាសាអង់សគ្ៃស 

សាកលវិេាល័យន័រតុន 
 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់េំនាក់េំនង 

 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់ការបកបម្ប 

សាកលវិេាល័យ 
បញ្ជា ជាតិ 

 ភាសាអង់សគ្ៃស 
 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់្ុរកិែច 
 ការបកបម្បភាសាអង់សគ្ៃស 
 បសម្ងៀនភាសាអង់សគ្ៃសជាភាសាបរសេស 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា  
សាស្តសតកមពុជា  ការសិកាអំេីអាសីុ 

មខុជនំាញសកិា 
 ការសិកាអំេីអាសីុ 
 ភាសាជប៉ាុនសម្មាប់ 

្ុរកិែច 
 ភាសាែិន 
 សិលបៈេំនាក់េំនង 

 ភាសាអង់សគ្ៃស 

 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់្ុរកិែច 

 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់ការេំនាក់េំនង 

 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់្ុរកិែចអនតរជាត ិ
 ការបកបម្បភាសាអង់សគ្ៃស 

 អកេរសាស្តសតអង់សគ្ៃស 

 ភាសាបារាំង 
 ភាសាជប៉ាុនសម្មាប់្ុរកិែច 

 ភាសាជប៉ាុន 
 អកេរសាស្តសតបខមរ 

 សខមរសិកា 

 ការសិកាភាសាកូសរ  

 ការសិកាអំេីអាសីុ 
អាសគ្នយ៍ 
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 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់េំនាក់េំនង 

 សខមរសិកា 
 ការសិកាអំេីអាសីុអាសគ្នយ៍ 

សាកលវិេាល័យភ្នំសេញអនតរជាត ិ
 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់្ុរកិែច 
 អកេរសាស្តសតអង់សគ្ៃស 

សាកលវិេាល័យ 
េុេធិសាស្តសត  ភាសាអង់សគ្ៃស 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាភ្នំសេញ 

 ភាសាអង់សគ្ៃស 
 ភាសាបារំាង 
 ភាសាជប៉ាុន 
 អកេរសាស្តសតបខមរ 
 ការសិកាភាសាកូសរ  
 សិកាអនតរជាត ិ

សាកលវិេាល័យកមពុជា 

 ភាសាែិន* 

 ភាសាអង់សគ្ៃស* 

 ភាសាបារាំង* 

 ភាសាជប៉ាុន* 

 ភាសាវិេា 

វិេាសាថនវ ន់ោ 
 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់្ុរកិែច 
 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់េំនាក់េំនង 
 បសម្ងៀនភាសាអង់សគ្ៃសជាភាសាបរសេស 

សាកលវិេាល័យសវសសាើន 
 ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់េំនាក់េំនង 
 បសម្ងៀនភាសាអង់សគ្ៃសជាភាសាបរសេស 

សាកលវិេាល័យ ាមា៉ា ន់  ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់ការបសម្ងៀន 

 

 

 

 

 

Law 
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. 

Careers: lawyer, judge, professional counselor, mediator, politician, 

banker, entrepreneur, public interest advocate, journalist 

 

University Courses Courses Available: 

 

 Business Law 

 Law 

 Law and Political 

Science 

 Law in Human 
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Asia Euro University■  Law 

Build Bright University 

 Liberal Law 

 Private Law 

 Public Law 

Cambodian Mekong 

University 

 Business Law 

 Law* 

 Law in Human 

Rights 

Cambodian University for 

Specialties 

 Law 

 Private Law* 

 Public Law* 

IIC University of Technology 
 Law 

 Legal Studies 

International University■ 

 Economic Law 

 General Law 

 International Law 

 Public 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 

 Law** 

 

ែាប់ 
សៅកនុងវិស័យែាប ់ ក៏មានបសនកជំនាញឯកសេសសសេងៗជាសម្ែើនសងបដរ ដូែជានីតិ្ុរកិែចនតីិសាធារណ្ៈ 
នីតិឯកជនែាប់ម្េ មេណ្ឌ  និងែាប់សដីេីសារជកីមម។ 
ែនំាញការងារ៖ សមធាវើ សៅម្កម េីម្បឹកាអាជីេ មជឈតករ អនកនសោបាយ បុគ្គលិក្នាររ ស ម្គ្ិន 
បសនកតស ូមតិសដើមបអីតថម្បសោជន៍សាធារណ្ៈ អនកសារេ័ត៌មាន 

 
សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យអាសីុអឺរ ុប■  ែាប ់

សាកលវិេាល័យសបៀលម្បាយ 
 នីតិសិេធិសសរើភាេ 
 នីតិឯកជន 
 នីតិសាធារណ្ៈ 

មខុជនំាញសកិា 
 

 នីតិ្ុរកែិច 
 ែាប ់
 ែាប់ និងវេិាសាស្តសតនសោបាយ 

 ែាប់សដីេីសិេធិមនុសេ 
 ែាប់សដីេីសសរើភាេ 
 នីតិឯកជន 
 នីតិសាធារណ្ៈ 
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សាកលវិេាល័យសមគ្ងគកមពុជា 

 នីតិ្ុរកែិច 

 ែាប*់ 

 នីតិសិេធិមនុសេ 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា 

 ែាប ់

 នីតិឯកជន* 

 នីតិសាធារណ្ៈ* 

សាកលវិេាល័យ IIC បសែចកវេិា 
 ែាប ់
 ការសិកាែាប ់

សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ■ 

 នីតិសសដាកិែច 
 នីតិេូសៅ 
 នីតិអនតរជាត ិ
 នីតិសាធារណ្ៈ 

សាកលវិេាល័យជាតិម្គ្ប់ម្គ្ង  ែាប ់

សាកលវិេាល័យន័រតុន■  ែាប ់

សាកលវិេាល័យបញ្ជា ជាតិ  ែាប ់

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសត  ែាប ់

សាកលវិេាល័យភ្នំសេញអនតរជាតិ  ែាប ់

សាកលវិេាល័យេុេធិសាស្តសត  ែាប ់

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនានីតិសាស្តសត និងវិេាសាស្តសតសសដាកិែច  ែាប ់

សាកលវិេាល័យកមពុជា 
 នីតិឯកជន 
 នីតិសាធារណ្ៈ 

សាកលវិេាល័យសវសសាើន 
 នីតិអាសា ន 

 ែាប*់* 

 

Management 
Examines policies and practices in the context of organizations, 

management theory, leadership, communication, employment relations 

and organizational behavior. 

Careers: manager, business / financial analyst, accountant, sales 

representative 

 

University Courses 
Asia Euro 

University■ 
 Management 

Build Bright 

University 

 Construction Engineering and 

Management 

 Enterprise Management 

 Farm and Agribusiness Management 

Courses Available: 

 
 Advertising 

Management 

 Band Management 

 Business and 

Enterprise 

Management 

 Business 

Management 

 Chattel and Land 

Management 

 Construction 

Engineering 

 Economics and 

Management 
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 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 

Cambodian 

Mekong 

University 

 Business and Enterprise Management 

 Enterprise Management 

 Human Management 

 International Business Management 

 Management 

 Organization Management 

 Project Management 

Cambodian 

University for 

Specialties 

 Advertising Management 

 Chattel and Land Management 

 Hotel and Tourism Management 

 Information Systems 

Management 

 International Business 

Management 

 Management* 

Human Resources 

University■ 
 Management* 

International 

University■ 

 Hotel and Tourism Management 

 Information Systems Management 

 Project Management 

 Sales Management 

Limkokwing 

University of 

Creative 

Technology■ 

 Tourism Management 

National 

Polytechnic 

Institute of 

Cambodia 

 Management of Technology 

National 

University of 

Management 

 Management 

Norton University  Management 
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Panha Chiet 

University 

 Band Management 

 Hospitality Management 

 Hotel Management 

 International Business Management 

 Tourism Management 

 Management 

Pannasastra 

University of 

Cambodia 

 Tourism Management 

Phnom Penh 

International 

University 

 Information Systems Management 

 Management 

Preah Kossomak 

Polytechnic 

Institute 

 Management* 

Puthisastra 

University■ 
 Management 

Royal University 

of Law and 

Economics 

 Economics and Management 

Royal University 

of Phnom Penh 
 Natural Resource Management 

University of 

Cambodia 

 Business Management* 

 Hospitality and Tourism Management 

 Human Resource Management 

 Supply Chain Management 

 Information Systems Management 

Western 

University 
 Management 

 
 
 
 
 

ម្គ្ប់ម្គ្ង 

មុខជំនាញម្គ្ប់ម្គ្ងសិកាសលើការម្តួតេនិិតយសរលនសោបាយ និងការអនុវតតសៅកនុងបរិបេអងគភាេ ម្េឹសដីម្គ្ប់ម្គ្ង ការដឹកនំា ការេំនាក់េំនង េំនាក់េនំងការងារ និងអាកបបករិិោអងគភាេ។ 

ជនំាញការងារ៖ អនកម្គ្បម់្គ្ង អនកវិភាគ្មុខជនំួញ/ ិរញ្ាវតថុ គ្ណ្សនយយករ តំណាងលក់ 

 
សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យអាសីុអឺរ ុប■  ម្គ្ប់ម្គ្ង 

សាកលវិេាល័យ 
សបៀលម្បាយ 

 វិសាកមមសំណ្ង ់និងការម្គ្ប់ម្គ្ង 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងស ម្រស 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងកសិោា ន និងកសិ្ុរកិែច 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងកសិកមម 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងេូសៅ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងបដិសណាា រកិែច និងមាូបអាហារ 

 

មខុជនំាញសកិា 

 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងការសាយ 
 ណ្ិជជកមម 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងម្កុម 
 ម្គ្ប់ម្គ្ង្ុរកិែច និង 

ស ម្រស 
 ម្គ្ប់ម្គ្ង្ុរកិែច 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងម្េេយសមបតតិ និង 

ដី្ៃី 
 វិសាកមមសំណ្ង់ 
 សសដាកិែច និងម្គ្ប់ម្គ្ង 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងស ម្រស 
 ស ម្គ្ិនភាេ និងម្គ្ប់ម្គ្ងស ម្រស 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងេូសៅ និងម្គ្ប់ម្គ្ង 
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 ម្គ្ប់ម្គ្ងការនាែំូល-នាសំែញ 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បតិបតតិការ 
 គ្សម្មាង និងអភ្ិវឌ្ឍន៍កមមវិ្ី 
 ម្គ្ប់ម្គ្ង 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងលេធកមម និងភ្័សតុភារ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្សម្មាង 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងម្េេយសមបតតិ និងដី 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងបណាដ ញសគត់សគង់ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្៍ 

សាកលវិេាល័យសមគ្ងគកមពុជា 

 ម្គ្ប់ម្គ្ង្ុរកិែច និងស ម្រស 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងស ម្រស 
 ម្គ្ប់ម្គ្ង្នធានមនុសេ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ង្ុរកិែចអនតរជាតិ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ង 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងអងគការ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្សម្មាង 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្ន 
កមពុជា 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងការសាយ ណ្ិជជកមម 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងម្េេយសមបតតិ និងដីធាៃ  
 ម្គ្ប់ម្គ្ងសណាា ររ និងសេសែរណ្៍ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បេ័នធេ័ត៌មាន 
 ម្គ្ប់ម្គ្ង្ុរកិែចអនតរជាតិ 

 ម្គ្ប់ម្គ្ង * 

សាកលវិេាល័យ្នធានមនុសេ■  ម្គ្ប់ម្គ្ង * 

សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ■ 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងសណាា ររ និងសេសែរណ្៍ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បេ័នធេ័ត៌មាន 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងគ្សម្មាង 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងការលក់ 

សាកលវិេាល័យ Limkokwing■  ម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្៍ 
វិេាសាថ នជាតិេ ុបសែចកសេស 

កមពុជា  ម្គ្ប់ម្គ្ងបសែចកវិេា 

សាកលវិេាល័យជាតិម្គ្ប់ម្គ្ង  ម្គ្ប់ម្គ្ង 

សាកលវិេាល័យន័រតុន  ម្គ្ប់ម្គ្ង 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា ជាតិ 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងម្កុម 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងបដិសណាា រកិែច 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងសណាា ររ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ង្ុរកិែចអនតរជាតិ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្៍ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ង 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសត 
កមពុជា  ម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្៍ 

សាកលវិេាល័យភ្នំសេញអនតរជាតិ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បេ័នធេ័ត៌មាន 
 ម្គ្ប់ម្គ្ង 

វិេយសាថ នេ ុបសែចកសេស 
ម្េុះកុសមៈ  ម្គ្ប់ម្គ្ង 

សាកលវិេាល័យេុេធិសាស្តសត■  ម្គ្ប់ម្គ្ង 
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សាកលវិេាល័យភ្ូមិនានីតិសាស្តសត និងវិេាសាស្តសតសសដាកិែច  សសដាកិែច និងម្គ្ប់ម្គ្ង 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាភ្នំសេញ  ម្គ្ប់ម្គ្ង្នធាន្មមជាតិ 

សាកលវិេាល័យកមពុជា 

 ម្គ្ប់ម្គ្ង្ុរកិែច* 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងបដិសណាា រកិែច និងសេសែរណ្៍ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ង្នធានមនុសេ 
 ការម្គ្ប់ម្គ្ងសងាា ក់សគត់សគង់ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បេ័នធេ័ត៌មាន 

សាកលវិេាល័យសវសសាើន  ម្គ្ប់ម្គ្ង 
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Marketing 
Involves researching and satisfying customer needs, through product and 

service development, planning, pricing, advertising, promotion and 

distribution. 

Careers: Sales assistant, market researcher, advertising 

 

 

 

 

University Courses 

Asia Euro University■  Marketing 

Build Bright University 

 Marketing 

 Marketing and Accounting 

 Marketing and Banking 

Cambodian Mekong University  Marketing 

Cambodian University for 

Specialties 
 Marketing* 

Human Resources University■  Marketing* 

International University■  Marketing* 

Limkokwing University of 

Creative Technology■ 
 Marketing 

National University of 

Management■ 
 Marketing 

Pannasastra University of 

Cambodia 
 Marketing 

Phnom Penh International 

University 
 Marketing* 

Preah Kossomak Polytechnic 

Institute 
 Marketing* 

Puthisastra University■  Marketing 

University of Cambodia 
 Marketing 

 Marketing and Tourism 

Western University  Marketing 

 

Courses Available: 

 

 Marketing 

 Marketing and 

Accounting 

 Marketing and 

Banking 

 Marketing and 

Tourism 
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េីសារ 
មុខជំនាញេីសារ សិកាអេំីការម្សាវម្ជាវ និងការបំសេញតម្មូវការអតិលិជន តាមរយៈការអភ្ិវឌ្ឍសលិតសល និងសសវកមម ការសរៀបែំបសនការ ការកំណ្ត់ថ្លៃ ការសេេាសាយ ការម្បូម៉ាូសិន និងការបែកចាយ។ 
ការងារជនំាញ៖ ជនំួយការលក់ អនកម្សាវម្ជាវេីសារ និងការសេេាសាយការលក់ 

 

 

 

 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យអាសីុអឺរ ុប■  េីសារ 

សាកលវិេាល័យសបៀលម្បាយ 
 េីសារ 
 េីសារ និងគ្ណ្សនយយ 
 េីសារ និង្នាររ 

សាកលវិេាល័យសមគ្ងគកមពុជា  េីសារ 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា  េីសារ* 

សាកលវិេាល័យ្នធានមនុសេ  េីសារ* 

សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ■  េីសារ* 

សាកលវិេាល័យ Limkokwing■  េីសារ 

សាកលវិេាល័យជាតិម្គ្ប់ម្គ្ង■  េីសារ 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសតកមពុជា  េីសារ 

សាកលវិេាល័យភ្នំសេញអនតរជាតិ  េីសារ* 

វិេយសាថ នេ ុបសែចកសេសម្េុះកុសមៈ  េីសារ* 

សាកលវិេាល័យេុេធិសាស្តសត■  េីសារ 

សាកលវិេាល័យកមពុជា 
 េីសារ 
 េីសារ និងសេសែរណ្ ៍

សាកលវិេាល័យសវសសាើន  េីសារ 

 

Mathematics 
 

A degree in mathematics provides you with a broad range of skills in 

problem solving, logical reasoning and flexible thinking. 

មខុជនំាញសកិា 
 េីសារ 
 េីសារ និងគ្ណ្សនយយ 
 េីសារ និង្នាររ 
 េីសារ និងសេសែរណ្ ៍
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Careers: teacher, actuary, operational researcher, statistician 

 

 

University Courses 
Cambodian University for 

Specialties 
 Mathematics 

IIC University for 

Technology 
 Mathematics 

International University■  Mathematics 

Panha Chiet University  Mathematics 

Phnom Penh International 

University 
 Mathematics 

Royal University of Phnom 

Penh 
 Mathematics 

University of Cambodia  Mathematics* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
គ្ណ្ិតវិេា 

 

មុខជំនាញគ្ណិ្តវិេា បសម្ងៀនសិសេនិសេិតឲ្យមានជំនាញោ៉ា ងេូលំេូោយសៅកនុងការសោុះម្សាយបញ្ជា ការសដល់ស តុសលម្បកបសោយតកាវិេា និងការគ្ិតោ៉ា ងរសវៀសរថ្វ។ 
អាជេី៖ ម្គ្ូបសម្ងៀន អនកម្សង់សថិតិ អនកម្សាវម្ជាវបបបម្បតបិតតិការ អនកសថិតិ 

 

 
Courses Available: 

 

 Mathematics 
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សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា  គ្ណិ្តវិេា 

វិេាសាថ ន IIC បសែចកវិេា  គ្ណិ្តវិេា 

សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ■  គ្ណិ្តវិេា 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា ជាតិ  គ្ណិ្តវិេា 

សាកលវិេាល័យភ្នំសេញអនតរជាតិ  គ្ណិ្តវិេា 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាភ្នំសេញ  គ្ណិ្តវិេា 

សាកលវិេាល័យកមពុជា  គ្ណិ្តវិេា* 

 

  

មខុជនំាញសកិា 
 

 គ្ណិ្តវិេា 
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Media 
Develop and create media and services for communications, advertising, 

and marketing purposes. 

Careers: media planner, multimedia specialist, researcher, public 

relations officer, television / film / video producer 

 

University Courses 

Build Bright University 
 Journalism and Mass 

Communication 

International University■ 
 Communication Arts 

 Journalism 

Limkokwing University of 

Creative Technology■ 

 Film and Television 

 Event Management 

 Professional 

Communication 

Pannasastra University of 

Cambodia 

 Communications 

 Journalism 

 Media Management 

Royal University of Phnom 

Penh 

 Media and 

Communication 

University of Cambodia 
 Communications 

 Journalism 

 

 

 

 

Music 
Develops musical abilities and students also learn the history, style and 

practices of musicians and composers. 

Careers: music therapist, musician, teacher, sound technician 

 

University Courses 

Panha Chiet University 

 Band Management 

 Musical Composition 

 Vocalist and 

Musicologists 

Pannasastra University 
 Ethnomusicology 

 Music 

Royal University of Fine 

Arts 
 Music 

 

 

Courses Available: 

 

 Communication Arts 

 International 

Communication 

 Journalism 

 Journalism and Mass 

 Communication 

 Media and 

Communication 

 

Courses Available: 

 

 Band 

Management 

 Ethnomusicology 

 Music 

 Musical 

Composition 

 Performance 

 Vocalist and 

Musicologists 
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ម្បេ័នធសេេាសាយ 
ការសិកាអំេីការអភ្ិវឌ្ឍ នងិការបសងាើតម្បេន័ធសេេាសាយ និងសសវកមមកនងុសរលបំណ្ងម្បាម្ស័យទក់េង ការសាយ ណ្ិជជកមម និងការស្ាើេីសារ។ 

ជនំាញការងារ៖ អនកសរៀបែំម្បេន័ធសេេាសាយ អនកជំនាញម្បេន័ធេ ុសេេាសាយ អនកម្សាវម្ជាវ មស្តនតីេំនាកេ់ំនងសាធារណ្ៈ សលិតករេូរេសេន៍/បខេភាេយនត/វើបដអ ូ

 
 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យសបៀលម្បាយ  សារេ័ត៌មាន និងសារគ្មនាគ្មន៍ 

សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ■ 
 សិលបៈេំនាក់េំនង 
 សារេ័ត៌មាន 

សាកលវិេាល័យ Limkokwing■ 

 ភាេយនត និងេូរេសេន៍ 
 ការម្គ្ប់ម្គ្ងម្េឹតតិការណ្៍ 
 េំនាក់េំនងអាជីេ 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសតកមពុជា 
 េំនាក់េំនង 
 សារេ័ត៌មាន 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងម្បេ័នធសេេាសាយ 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាភ្នំសេញ  ម្បេ័នធសេេាសាយ និងសារគ្មនាគ្មន៍ 

សាកលវិេាល័យកមពុជា 
 េំនាក់េំនង 
 សារេ័ត៌មាន 

 

តស្តនតី 
មុខជំនាញសនុះ ជួយបសងាើនសមតថភាេតស្តនតី ស ើយសិសេនិសេិតនឹងេេួលែំសណ្ុះដឹងអំេីម្បវតតិវេិា េម្មង់ នងិការអនុវតតរបស់តស្តនតកីរ និងអនកបតងនិេនធ។ 
ជនំាញការងារ៖ អនកេាបាលសោយតស្តនតី តស្តនតីករ ម្គ្ូបសម្ងៀន អនកបសែចកសេសសំស ង 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា ជាតិ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងម្កុម 
 ការបសងាើតម្កមុ 
 អនកែសម្មៀងវខូល តស្តនតីវិេ ូ

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសត 
 េនធុតស្តនតវីិេា 
 តស្តនត ី

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាវិែិម្តសិលបៈ  តស្តនត ី

Physics 
Physics is the branch of science concerned with the nature and properties 

of matter and energy. The subject matter of physics includes mechanics, 

heat, light and other radiation, sound, electricity, Magnetism, and the 

structure of atoms. 
Careers: engineer, architect, computing, environmental studies, teacher 
 

មខុជនំាញសកិា 
 សិលបៈេំនាក់េំនង 
 េំនាក់េំនងអនតរជាតិ 
 សារេ័ត៌មាន 
 សារេ័ត៌មាន និងសារគ្មនាគ្មន៍ 
 េំនាក់េំនង 
 ម្បេ័នធសេេាសាយ និង 

សារគ្មនាគ្មន៍ 

 

មខុជនំាញសកិា 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងម្កុម 
 េនធុតស្តនតីវិេា 
 តស្តនតី 
 បតងនិេនធតស្តនតី 
 ការសំបដង 
 អនកែសម្មៀង និងតស្តនតីវិេូ 
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University Courses 
Cambodian University for 

Specialties 
 Physics 

International University■  Physics 

Panha Chiet University  Physics 

Royal University of Phnom 

Penh 
 Physics 

University of Cambodia  Physics* 

 

 

Other Sciences 
These degrees are branches or mixtures of the three core sciences 

specializing in a range of areas. 

Careers: scientist, environmental researcher / planner 

 

University Courses 
IIC Universoty of 

Technology 

 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 

 

រូបវិេា 

រូបវិេា គ្ឺជាមុខវិជាជ បមកធាងវិេាសាស្តសត បដល ក់េ័នធជាមួយនឹង្មមជាតិ របូធាតុ និងថាមេល។ 
បសនក ក់េ័នធនឹងរូបវិេារួមមានសមកានិក កសដដ  េនៃឺ និងការបសញ្ចញវិេយុសកមម សំស ង អគ្គិសនី មា៉ា សញេិែ និងសមព័នធអាតូម។ 
ជនំាញការងារ៖ វិសាករ សាថ បតយករ ការគ្ណ្នា ការសិកាអំេបីរិសាថ ន ម្គ្ូបសម្ងៀន 

 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា  រូបវិេា 

សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ■  រូបវិេា 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា ជាតិ  រូបវិេា 

Courses Available: 

 

 Physics 

Courses Available: 

 

 Environmental 

Sciences 

 Applied Science 

 Environmental 

Policy and Planning 

មខុជនំាញសកិា 
 រូបវិេា 
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សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាភ្នំសេញ  រូបវិេា 

សាកលវិេាល័យកមពុជា  រូបវិេា* 

 

 

 
វិេាសាស្តសតសសេងៗ 

មុខជំនាញទំងអស់សនុះគ្ឺជាបមកធាង ឬការរួមបញ្ចូលថ្នបសនកវិេាសាស្តសតសនូលទំង 3 បដលមានជំនាញសៅកនុងវិស័យជាសម្ែើន។ 

ជនំាញការងារ៖ អនកវិេាសាស្តសត អនកម្សាវម្ជាវបរិសាថ ន/អនកសរៀបែំបសនការ 

 
សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យ IIC បសែចកវេិា  វិេាសាស្តសតបរិសាថ ន 

សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ■  វិេាសាស្តសតអនុវតតន*៍* 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសត 
 សរលនសោបាយ និងការសរៀបែំបសនការបរិសាថ ន 
 វិេាសាស្តសតបរិសាថ ន 

សាកលវិេាល័យភ្នំសេញអនតរជាតិ  វិេាសាស្តសតបរិសាថ ន 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាភ្នំសេញ  វិេាសាស្តសតបរិសាថ ន 

 

 

 

Politics 
 

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. 

Careers: politician, charity officer, diplomatic services operational officer, 

human resources officer, market researcher, newspaper journalist 

 

University Courses 

Asia Euro University■  Political Science 

Build Bright University 
 Law and Political 

Science 

Cambodian University for 

Specialties 
 Political Science 

Courses Available: 

 

 Law and Political 

Science 

 Political Science 

 International and 

Diplomatic Relation 

 

 

 

 

 

មខុជនំាញសកិា៖ 

 វិេាសាស្តសតបរិសាថ ន 
 វិេាសាស្តសតអនុវតតន ៍

 សរលនសោបាយ និង 
ការសរៀបែំបសនការបរិសាថ ន 
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IIC University of 

Technology■ 
 Political Science 

International University■  Politics Science* 

Panha Chiet University 

 Political Science 

 Diplomatic and 

International 

Relation 

Pannasastra University  Political Science 

Phnom Penh International 

University 
 Political Science 

University of Cambodia  Political Science* 

 

 
 

 
នសោបាយ 

នសោបាយគ្ឺជាមុខវិជាជ មួយសិកាអំេីតថ្មៃរបស់ម្បជាជន កែិចការបដលរោា ភ្ិបាលស្ាើ និងឥេធិេលបដលមានសៅជុំវិញជីវិតរបស់សយើង។ មុខវិជាជ សនុះសផ្ទដ តសលើបញ្ជា  ម្បជា្ិបសតយយ អំណាែ សិេធិសសរើភាេ សសដាកិែចនសោបាយ ែលនាសងគម 
ែាប ់និងជសមាៃ ុះអនតរជាត។ិ 
ជនំាញការងារ៖ អនកនសោបាយ មស្តនតីបសនកសបបុរស្ម ៌ មស្តនតីម្បតិបតតសិសវការេូត មស្តនតី្នធានមនុសេ 
អនកម្សាវម្ជាវេីសារ អនកសារេ័ត៌មានកាបសត។ 

 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យអាសីុអឺរ ុប■  វិេាសាស្តសតនសោបាយ 

សាកលវិេាល័យសបៀលម្បាយ  ែាប ់និងវេិាសាស្តសតនសោបាយ 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា  វិេាសាស្តសតនសោបាយ 

សាកលវិេាល័យ IIC បសែចកវេិា■  វិេាសាស្តសតនសោបាយ 

សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ■  វិេាសាស្តសតនសោបាយ * 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា ជាតិ 
 វិេាសាស្តសតនសោបាយ 
 ការេូត និងេំនាក់េំនងអនតរជាតិ 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសត  វិេាសាស្តសតនសោបាយ 

មខុជនំាញសកិា 
 ែាប ់និងវេិាសាស្តសតនសោបាយ 
 វិេាសាស្តសតនសោបាយ 
 ការេូត និងេំនាក់េំនងអនតរជាតិ 
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សាកលវិេាល័យភ្នំសេញអនតរជាតិ  វិេាសាស្តសតនសោបាយ 

សាកលវិេាល័យកមពុជា  វិេាសាស្តសតនសោបាយ* 
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Public Sector 
Teaches students to serve as managers in the local and state departments 

of the government. 

Careers: Government / non-government organizations 

 

University Courses 

Asia Euro University■ 
 Public 

Administration 

Build Bright University 
 Public 

Administration 

IIC University of 

Technology■ 

 Public 

Administration 

International University■ 
 Public 

Administration 

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 

Administration* 

 Public Policy 

 

Religion and Philosophy 
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. 

Careers: lawyer, teacher, accountant, social worker, banker, entrepreneur 

 

University Courses 

Build Bright University  Philosophy 

Panha Chiet University  Philosophy 

Pannasastra University 
 Philosophy 

 Religion 

Royal University of Phnom 

Penh 
 Philosophy 

University of Cambodia 
 Philosophy and Religious 

Studies 

Universite des Sciences de la 

Sante 
 Philosophy 

Courses Available  

 

 Public 

Administration 

 Public Policy 

Courses 

Available: 

 

 Philosophy 

 Philosophy 

and 

Religious 

Studies 

 Religion 
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វិស័យសាធារណ្ៈ 
មុខវិជាជ សនុះបណ្តុ ុះបណាដ លសិសេនិសេិតឲ្យកាៃ យជាអនកម្គ្ប់ម្គ្ងសៅកនុងមនាីរ-សាថ ប័នមូលោា ន និងរដារបស់ 
រោា ភ្ិបាល។ 

ជនំាញការងារ៖ អងគការរោា ភ្ិបាល/មិនបមនរោា ភ្ិបាល 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យអាសីុអឺរ ុប■  រដាបាលសាធារណ្ៈ 

សាកលវិេាល័យសបៀលម្បាយ  រដាបាលសាធារណ្ៈ 

សាកលវិេាល័យ IIC បសែចកវេិា■  រដាបាលសាធារណ្ៈ 

សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ■  រដាបាលសាធារណ្ៈ 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា ជាតិ  រដាបាលសាធារណ្ៈ 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសត  រដាបាលសាធារណ្ៈ 

សាកលវិេាល័យភ្នំសេញអនតរជាតិ  រដាបាលសាធារណ្ៈ 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនានីតិសាស្តសត និងវិេាសាស្តសតសសដាកិែច  រដាបាលសាធារណ្ៈ 

សាកលវិេាល័យកមពុជា 
 រដាបាលសាធារណ្ៈ* 

 សរលនសោបាយ 
សាធារណ្ៈ 

 

សាសនា និងេសេនវិជាជ 
មុខវិជាជ សាសនាបសម្ងៀនសិសេនិសិតយអំេីជំសនឿ និងការសររេម្បណ្ិប័តនជ៍ំសនឿសាសនារបស់េិភ្េសោក។ េសេនវិជាជ គ្ឺជាមុខវិជាជ អភ្ិវឌ្ឍការគ្ិតតាមរយៈការសោុះម្សាយបញ្ជា សចាេសួរបដលសមុម្គ្សាមញ និងមាន 
លកខណ្ៈអរូបី។ 
ជនំាញការងារ៖ សមធាវើ ម្គ្ូបសម្ងៀន គ្ណ្សនយយករអនកស្ាើការសងគម បុគ្គលិក្នាររ និងស ម្គ្ិន 

 

សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យសបៀលម្បាយ  េសេនវិជាជ  

សាកលវិេាល័យបញ្ជា ជាតិ  េសេនវិជាជ  

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសត 
 េសេនវិជាជ  
 សាសនា 

សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាភ្នំសេញ  េសេនវិជាជ  

សាកលវិេាល័យកមពុជា  េសេនវិជាជ  និងសិកាសាសនា 

សាកលវិេាល័យវិេាសាស្តសត 
សុខាភ្ិបាល 

 េសេនវិជាជ  

 

Social Sciences 

មខុជនំាញសកិា 
 រដាបាលសាធារណ្ៈ 
 សរលនសោបាយសាធារណ្ៈ 

មខុជនំាញសកិា 
 

 េសេនវិជាជ  

 េសេនវិជាជ  និងសិកាសាសនា 

 សាសនា 
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Social science is the scientific study of human society and social 

relationships. 

Careers: teacher, social worker, psychologist, manager, anthropologist,  

 

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 Studies 

 International Relations 

 Philosophy 

 Psychology 

 Social Development 

 Social Science 

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 

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  International Relations 

 

 

វិេាសាស្តសតសងគម 

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 

 Women’s Studies 
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វិេាសាស្តសតសងគម គ្ឺជាមុខវិជាជ វិេាសាស្តសត បដលសិកាអំេីសងគមមនុសេ និងេំនាក់េនំងសងគម។ 
ជនំាញការងារ៖  ម្គ្ូបសម្ងៀន បុគ្គលិកសងគម អនកែិតតវិេា អនកម្គ្ប់ម្គ្ង នរវិេ ូ

សាកលវេិាលយ័ មុខជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យអាសុីអឺរ ុប■  េំនាក់េំនងអនតជាតិ 
សាកលវិេាល័យសបៀលម្បាយ  សងគមវិជាជ  

សាកលវិេាល័យសមគ្ងគកមពុជា 
 ភាេជាអនកដឹកនា ំ
 ការម្គ្ប់ម្គ្ងអងគការ 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា  ែិតតវិេាអប់រំ 

សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ■ 

 វិេាសាស្តសតសិកាអំេី 
អតតែរិត 

 ការសិកាអំេីម្បេ័នធម្បសាេ  
 េំនាក់េំនងអនតជាតិ 
 េសេនវិជាជ  
 ែិតតវិជាជ  
 អភិ្វឌ្ឍន៍សងគម 
 វិេាសាស្តសតសងគម 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា ជាតិ  ែិតតវិេា 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសត 

 នរវិេា 
 បុរាណ្វិេា 
 ការសិកាអំេីអាសុី 
 េំនាក់េំនងអនតជាតិ 
 ែិតតវិេា 
 សងគមវិេា 
 ការសិកាអំេីអាសុីអាសគ្នយ ៍

សាកលវិេាល័យភូ្មិនាភ្នំសេញ  ែិតតវិេា 
 កិែចការសងគម 

សាកលវិេាល័យភូ្មិនានីតិ 
សាស្តសត និងវិេាសាស្តសត 

សសដាកិែច 
 េំនាក់េំនងអនតជាតិ 

សាកលវិេាល័យកមពុជា 

 ការសិកាអំេីការអភិ្វឌ្ឍ* 

 េំនាក់េំនងអនតជាតិ* 

 ការសិកាអំេីសនតិភាេ* 

 ែិតតវិេា 
 កិែចការសងគម 

មខុជនំាញសកិា 
 វិេាសាស្តសតសិកាអំេី 

អតតែរិត 
 ការសិកាអំេីម្បេន័ធម្បសាេ 
 ការសិកាអំេីការអភ្ិវឌ្ឍ 
 េំនាក់េំនងអនតជាតិ 
 ភាេជាអនកដឹកនំា 
 ការម្គ្ប់ម្គ្ងអងគការ 
 ការសិកាអំេីសនតិភាេ 
 ែិតតសាស្តសតបសម្ងៀន 

 ែិតតវិេា 
 អភ្ិវឌ្ឍន៍សងគម 
 វិេាសាស្តសត 
 កិែចការសងគម 
 សងគមវិេា 
 ការសិកាអំេីស្តសតី 
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 សងគមវិេា 

 ការសិកាអំេីស្តសត ី* 

សាកលវិេាល័យ ាមា៉ា ន់  េំនាក់េំនងអនតជាតិ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tourism 
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. 

Careers: holiday representative, tour manager, tourism officer, travel 

agency manager 

 

University Courses 

Asia Euro University■ 
 Hotel and Tourism 

Management* 

Build Bright University■ 

 Catering Management 

 English and Hospitality 

Management 

 Hospitality and Catering 

Management 

 Hospitality Business 

Courses Available: 

 Hotel and Tourism 

Management 

 Catering 

Management 

 English and 

Hospitality 

Management 

 Hospitality and 

Catering 

Management 

 Hospitality Business 
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Management 

 Hospitality 

Management* 

 Hotel Management 

 Tourism and Hospitality 

Management 

 Tourism Management** 

Cambodian Mekong 

University 

 Tourism and Hospitality 

Management 

Cambodian Universities 

for Specialties 

 Hotel and Tourism 

Management* 

Human Resources 

University■ 

 Hotel Management 

 Tourism 

IIC University of 

Technology 
 Tourism Management 

Limkokwing University 

of 

Creative Technology■ 

 Tourism Management 

National Polytechnic 

Instituteof 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   Tourism Management 

Phnom Penh 

International 

University■ 

 Hotel and Tourism 

Management 

Royal University of Law 

and Economics 

 Tourism and Hospitality 

Management 

Royal University of 

Phnom Penh 
 Tourism 

Western University 

 Hospitality 

Management** 

 Hotel and Hospitality 

Management 

 Tourism Management 
 Tourism and Guide** 

University of Cambodia 
 Hospitality and Tourism 

Management 
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សេសែរណ្៍ 
មុខជំនាញសនុះបំ ក់បំប៉ានឲ្យសិសេនិសេិតសែុះម្គ្ប់ម្គ្ងអាជីវកមមបដលជាប់ ក់េ័នធនឹងការស្ាើដំសណ្ើរ និងសសវកមមសេសែរណ្៍សៅកនុងវិស័យសេសែរណ៍្ ដូែជាការសរៀបែំភាន ក់ងារស្ាើដំសណ្ើរ ការសរៀបែំនិងការសរៀបែំបសនការសេសែរណ្៍ 
ការស្ាើេីសារសេសែរណ្៍ និងសរលនសោបាយសេសែរណ្៍។ 
ជនំាញការងារ៖ តំណាងដំសណ្ើរកំសានត អនកសរៀបែដំំសណ្ើរកំសានត បុគ្គលិកដំសណ្ើរកំសានត អនកម្គ្ប់ម្គ្ងភាន ក់ងារស្ាើដំសណ្ើរ 

 
សាកលវេិាលយ័ មខុជនំាញសកិា 

សាកលវិេាល័យអាសីុអឺរ ុប ■  ម្គ្ប់ម្គ្ងសណាា ររ និងសេសែរណ្៍* 

សាកលវិេាល័យសបៀលម្បាយ ■ 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងមាូបអាហារ 
 ភាសាអង់សគ្ៃស និងម្គ្ប់ម្គ្ង 

បដិសណាា រកិែច 
 បដិសណាា រកិែច និងម្គ្ប់ម្គ្ងមាបអាហារ 

 ម្គ្ប់ម្គ្ង្ុរកែិចបដិសណាា រកិែច 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងបដិសណាា រកិែច* 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងសណាា ររ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្៍ និង 

បដិសណាា រកិែច 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្*៍* 

សាកលវិេាល័យសមគ្ងគកមពុជា  ម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្៍ និង 
បដិសណាា រកិែច 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា  ម្គ្ប់ម្គ្ងសណាា ររ និងសេសែរណ្៍* 

សាកលវិេាល័យ្នធានមនុសេ ■ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងសណាា ររ 
 សេសែរណ្៍ 

សាកលវិេាល័យ IIC បសែចកវេិា  ម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្ ៍

សាកលវិេាល័យ Limkokwing■  ម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្ ៍

វិេាសាថ នជាតិេ ុបសែចកសេសកមពុជា 

 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្៍ និង 

បដិសណាា រកិែច * 

សាកលវិេាល័យជាតិ ម្គ្ប់ម្គ្ង 
 បដិសណាា រកិែច 
 សេសែរណ្៍ 

សាកលវិេាល័យន័រតុន  ម្គ្ប់ម្គ្ងសណាា ររ និងសេសែរណ្៍ 

សាកលវិេាល័យបញ្ជា ជាតិ 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងបដិសណាា រកិែច 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងសណាា ររ 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្ ៍

 មគ្គុសេសក៍សេសែរណ្ ៍

សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសតកមពុជា 

 
 ម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្ ៍

សាកលវិេាល័យអនតរជាតិភ្នំសេញ  ម្គ្ប់ម្គ្ងសណាា ររ និងសេសែរណ្៍ 
សាកលវិេាល័យភ្ូមិនានីតិ 
សាស្តសត និងវិេាសាស្តសត 

សសដាកិែច 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្៍ និង 
បដិសណាា រកិែច 

មខុជនំាញសកិា៖ 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងសណាា ររ និងសេសែរណ្៍ 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងមាូបអាហារ 

 ភាសាអង់សគ្ៃស និងម្គ្ប់ម្គ្ងបដិសណាា រកិែច 

 បដិសណាា រកិែច និងម្គ្ប់ម្គ្ងមាបអាហារ 

 ម្គ្ប់ម្គ្ង្ុរកែិច 
បដិសណាា រកិែច 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងបដិសណាា រកិែច 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងសណាា ររ 

 សេែរណ្៍ និងមគ្គុសេសក ៍

 ម្គ្ប់ម្គ្ងសណាា ររ និង 
បដិសណាា រកិែច 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្ ៍

 សេសែរណ្៍ 
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សាកលវិេាល័យភ្ូមិនាភ្នំសេញ  សេសែរណ្៍ 

សាកលវិេាល័យសវសសាើន 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងបដិសណាា រកិែច ** 

 ម្គ្ប់ម្គ្ងសណាា ររ និង 
បដិសណាា រកិែច 

 ការម្គ្ប់ម្គ្ងសេសែរណ្៍ 

 សេែរណ្៍ និងមគ្គុសេសក ៍** 

សាកលវិេាល័យកមពុជា  ម្គ្ប់ម្គ្ងបដិសណាា រកិែច នងិសេសែរណ្ ៍

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universities 
 

Asia Euro University p.79 

Build Bright University p.81 

Cambodian Mekong University p.83 

Cambodian University for Specialties p.83 

Human Resources University p.85 

IIC University of Technology p.87 

Institut de Technologie du Cambodge p.87 

International University p.89 

Limkokwing University of Creative Technology p.91 

National Polytechnic Institute of Cambodia p.91 

National Technical Training Institute p.93 

National University of Management p.93 

Norton University p.95 
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O3D Asia p.97 

Panha Chiet University p.99 

Pannasastra University of Cambodia p.101 

Phnom Penh International University p.103 

Preah Kossomak Polytechnic Institute p.103 

Prek Leap National College of Agriculture p.105 

Puthisastra University p.105 

Royal University of Agriculture p.107 

Royal University of Fine Arts p.107 

Royal University of Law and Economics p.109 

Royal University of Phnom Penh p.111 

SETEC University p.113 

Universite des Sciences de la Sante p.113 

University of Cambodia p.115 

Vanda Institute p.117 

Western University p.119 

Zaman University p.121  
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បណាដ សាកលវិេាល័យ 

 

សាកលវិេាលយ័អាសុអីឺរ ុបេេំ័រ 79 

សាកលវិេាលយ័សបៀលម្បាយេេំ័រ 81 

សាកលវិេាលយ័សមគ្ងគកមពជុាេេំ័រ 83 

សាកលវិេាលយ័ឯកសេសថ្នកមពុជាេេំ័រ 83 

សាកលវិេាលយ័្នធានមនុសេេំេ័រ 85 

សាកលវិេាលយ័ IIC បសែចកវិេាេេំ័រ 87 

វិេាសាថ នបសែចកវិេាកមពជុាេេំ័រ 87 

សាកលវិេាលយ័អនតរជាតិេេំ័រ 89 

សាកលវិេាលយ័ Limkokwingេំេ័រ 91 

វិេាសាថ នេ ុបសែចកសេសកមពុជាេំេ័រ 91 

វិេាសាថ នជាតិបណ្ដុ ុះបណាដ លេំេ័រ 93 

សាកលវិេាលយ័ជាតិម្គ្ប់ម្គ្ងេេំ័រ 93 

សាកលវិេាលយ័ន័រតុនេំេ័រ 95 

សាោ O3D Asia េំេ័រ 97 

សាកលវិេាលយ័បញ្ជា ជាត ិp.99 

សាកលវិេាលយ័បញ្ជា សាស្តសតកមពុជាេំេ័រ 101 

សាកលវិេាលយ័ភ្នំសេញអនតរជាតិេេំ័រ 103 

វិេយសាថ នេ ុបសែចកសេសម្េុះកុសមៈេេំ័រ 103 

សាោជាតកិសកិមមបម្េកោភ្េេំ័រ 105 

សាកលវិេាលយ័េេុធិសាស្តសតេំេ័រ 105 

សាកលវិេាលយ័ភ្មូិនាកសកិមមេេំ័រ 107 

សាកលវិេាលយ័ភ្មូិនាវិែិម្តសិលបៈេេំ័រ 107 

សាកលវិេាលយ័ភ្មូិនានតីិសាស្តសត នងិវិេាសាស្តសតសសដាកែិចេេំ័រ 109 

សាកលវិេាលយ័ភ្មូិនាភ្នំសេញ េេំ័រ 111 

សាកលវិេាលយ័សុតីិកេំេ័រ 113 

សាកលវិេាលយ័វិេាសាស្តសតសខុាភ្បិាលេំេ័រ 113 

សាកលវិេាលយ័កមពុជាេំេ័រ 115 

វិេាសាថនវ ន់ោេំេ័រ 117 

សាកលវិេាលយ័សវសសាើនេំេ័រ 119 

សាកលវិេាលយ័ ាមា៉ា ន់េេំ័រ 121 
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University Information  
 

Asia Euro University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contact Details: 

www.aeu.edu.kh 

Email: info@aeu.edu.kh 

www.facebook.com/aeucambo

adia 

Phone:(855)23 998 124 / 15 

72 00 72 

Admissions: 

 

Foundation Year: BACC II Certificate and Pass Entrance Exam  

Bachelor Degree: Foundation Year Certificate and Pass Entrance Exam  

Associate Degree - Pass/Fail BACC II Certificate and Pass Entrance Exam  

 

Tuition Fees: 

 

Bachelor Degree: $360-400/year   

 
 

Scholarships: 

 

Grade A- 100% 

Grade B- 40% 

Grade C- 30% 

Grade D- 25% 

Grade E- 20% 
 

http://www.facebook.com/aeucamboadia
http://www.facebook.com/aeucamboadia
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េ័ត៌មានអំេីសាកលវិេាល័យ 
 

សាកលវិេាល័យអាសីុអឺរ ុប 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

េ័ត៌មានលមអិតេំនាកេ់ំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.aeu.edu.kh 

អុីបម៉ាល៖ info@aeu.edu.kh 

www.facebook.com/aeucamboadia 

េូរសេា៖ (855)23 998 124 / 15 72 00 72 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 

 

ឆ្ន ំសិកាមូលោា ន៖សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិនិងម្ប ងែូលជាប់ 
បរិញ្ជា បម្ត៖ វិញ្ជា បនបម្តឆ្ន ំសិកាមូលោា ននិងម្ប ងែូលជាប់ 

បរិញ្ជា បម្តរង - ជាប់ ឬធាៃ ក់សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិនិងម្ប ងែូលជាប់ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

 

បរិញ្ជា បម្ត៖360-400 ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 

 

និសេាស A- 100% 

និសេាស B- 40% 

និសេាស C- 30% 

និសេាស D- 25% 

និសេាស E- 20% 

 

http://www.facebook.com/aeucamboadia
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Build Bright University 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Admissions: 

 

Foundation Year/ Bachelor Degree:High School Diploma or equivalent* 

 

Associate Degree:Complete Grade 12 of High School 

 

*Students are required to complete a Foundation Year in order to 

complete a Bachelor Degree 

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree: $450-540/year 

Associate Degree: $450/year 
 

Scholarships: 

 

Grade A- 100% for all years 

Grade B- 50% in Years 1&2; 0% in Years 3&4 

Grade C- 25% in Years 1&2; 0% in Years 3&4 
 

 

Contact Details: 

www.bbu.edu.kh 

info@bbu.edu.kh 

023 987 700 

Samdech Sothearos 

Blvd (St. 3) 

‘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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សាកលវិេាល័យសបៀលម្បាយ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 

ឆ្ន ំសិកាមូលោា ន/ បរិញ្ជា បម្ត៖ សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិ៖* 

 

បរិញ្ជា បម្តរង៖បានបញ្ចប់ថាន ក់េី 12 

 

*សិសេម្តូវបញ្ចប់ឆ្ន សំិកាមូលោា នសដើមបីអាែបញ្ចប់ថាន កបរិញ្ជា បម្តបាន 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖450-540 ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 450ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 
 

អាហារបូករណ្៖៍ 

និសេាស A- 100%  ម្គ្ប់ឆ្ន ំសិកា 

និសេាស B- 50% កនុងឆ្ន ំេ1ី&2; 0%កនុងឆ្ន ំេី3&4 

និសេាស C- 25% កនុងឆ្ន ំេ ី1&2; 0% កនុងឆ្ន ំេ ី3&4 

 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាកេ់ំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.bbu.edu.kh 

អុីបមល៖ info@bbu.edu.kh 

សលខេូរសេា៖ 023 987 700 

មហាវិលីសសមតែសុធារស (សៃូវសលខ 3) 

“សាកលវេិាលយ័សបៀលម្បាយ គ្ជឺាសាកលវេិាលយ័ដល៏អ េសីម្ ុះសាម្សាត ចារយរបសស់យើងខ្ុំ េតិជាមានបណំ្ងែងជ់យួសសិេោ៉ា ងអសេ់លីេធភាេ។ 
ម្បសនិសបើអនកមានបញ្ជា លបំាកកនងុការសម្បើម្បាសភ់ាសាអងស់គ្ៃស អនកអាែនោិយសៅកានម់្គ្ជូាភាសាបខមរក៏ 

បាន។” 

សុង ប ន 
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Cambodian Mekong University 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cambodia University for Specialties 

 

  

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. 

 

Tuition Fees: 

 

Bachelor Degree: $450/year 

Associate Degree: $450/year 

 

Scholarships: 

 

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

Students must otherwise write a letter to the Director of the University 

for a Request. 

 

Contact Details: 

www.mekong.edu.kh 

info@mekong.edu.kh 

023 88 22 11 

No. 9BStreet 271 

Admissions:  

 

Bachelor Degree: High School Diploma. 

 

Associate Degree: Completion of Grade 12. 

 

Tuition Fees: 

 

Bachelor Degree: $650-750/year 

Associate Degree: $480/ year 

 

Scholarships: 

 

No Scholarships available. 
 

 

Contact Details: 

www.cus.edu.kh 

info@cus.edu.kh 

023 350 828 

Street 62 

‘I study here because the teachers are very friendly and 

knowledgeable. I like the other students here too.’ 

Kang Buntharata 

 

‘There are local campuses to study in here and we also 

have links with international Universities. The tuition 

fees are affordable too!’ 

Lun Kimsan 

 

 

 



 
 

85 
  

សាកលវិេាល័យសមគ្ងគកមពុជា 

 

 

 

 

 

 

សាកលវិេាល័យឯកសេសថ្នកមពុជា 

 

  

េ័ត៌មានលមអិតេំនាកេ់ំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.mekong.edu.kh 

អុីបមល៖ info@mekong.edu.kh 

េូរសេាសលខ៖ 023 88 22 11 

អររសលខ9B សៃូវសលខ271 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 
បរិញ្ជា បម្ត៖ សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេតុិយភ្ូម ិ

បរិញ្ជា បម្តរង៖បញ្ចបថ់ាន កេ់1ី2 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖650-750ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 480 ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 
េុំមានអាហារូបករណ៍្សដល់ជនូស ើយ 

 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.cus.edu.kh 

អុីបមល៖ info@cus.edu.kh 

េូរសេាសលខ៖ 023 350 828 

សៃូវសលខ 62 

“ខ្ុំសកិាសៅេសីនុះសម្ ុះសាស្តសាត ចារយសៅេសីនុះមានភាេរសួរាយរាកទ់ក់ នងិមានែសំណ្ុះដងឹខពស។់ ខ្ុកំែ៏លូែតិតសសិេនសិេតិសៅេសីនុះសងបដរ” 

កង ប នុថារា តា 

លកខខណ្ឌ ែូលសរៀន៖ 

ឆ្ន ំសិកាមូលោា ន / បរិញ្ជា បម្ត៖សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិ ឬសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ៖ 
បរិញ្ជា បម្តរង៖សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេតុិយភ្ូមិឬធាៃ ក់បាក់ឌ្ុបឬសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖450ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 450ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 

ម្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសដល់អាហារូបករណ្៍100 កបនៃង។ សិសេនិសេិតម្តូវសរសសរលិខិតសំុអាហារូបករណ្៍មកកាន់សាកកវិេា្ិការ។ 

“សាកលវេិាល័យសយើងខ្ុ ំក៏មានអររសកិាផ្ទា លខ់ៃនួកនងុម្បសេស ស ើយកម៏ានបណាត ញសាកលវេិាលយ័អនតរជាត។ិ ថ្លៃសកិាមានតថ្មៃសមរមយ។” 

លន់ គ្មីសាន 
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Human Resources University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Admission: 

 

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. 

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree: Year 1 - $350 

Year 2 - $350 

Year 3 - $450 

Year 4 - $450 

 

Associate Degree: $350 per year 

 

Scholarships: 

 

Year 1: 

Grade A: 100% scholarship 

Grade B: pay $200 

Grade C: pay $270 

Grade D: pay $300 

Grade E: 0% scholarship  

 

Year 2: 

Grade A: 100% scholarship 

All other students pay $350. 

 

Years 3 & 4: 

All students pay $450 

 

Contact Details: 

http://www.hru.edu.kh 

info@hru.edu.kh 

023 987 826 

No. 2CDE, Street 163 

Facilities: 

 

Library 

Mini Mart 
 

‘I like the University a 

lot. With my degree 

here I know I can get a 

good job.’ 

Yorn Sopheak 
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សាកលវិេាល័យ្នធានមនុសេ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 

 

ឆ្ន ំសិកាមលូោា ន / បរិញ្ជា បម្ត៖សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្មូិឬសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ។ 

 

បរិញ្ជា បម្តរង៖សញ្ជា បម្តម្យមសកិាេុតយិភ្មូិឬធាៃ កប់ាកឌ់្ុបឬសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ។ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

 

បរិញ្ជា បម្ត៖         ឆ្ន ំេី 1 – 350 ដុោៃ រ 

ឆ្ន ំេី 2 - 350 ដុោៃ រ 

ឆ្ន ំេ ី3 - 450 ដុោៃ រ 

ឆ្ន ំេី 4 - 450 ដុោៃ រ 

 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 350ដុោៃ រ/ឆ្ន  ំ

 

អាហារបូករណ្៖៍ 

 

ឆ្ន ំេី1៖ 

និសេាស A៖អាហារូបករណ៍្100%  

និសេាស B៖បង ់200 ដុោៃ រ 

និសេាស C៖បង ់270 ដុោៃ រ 

និសេាស D៖បង ់300 ដុោៃ រ 

និសេាស E៖េុំមានអាហារូបករណ៍្ 

 

Year 2: 

និសេាស A: 100% scholarship 

All other students pay $350. 

 

Years 3 & 4: 

All students pay $450 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ http://www.hru.edu.kh 

អុីបមល៖ info@hru.edu.kh 

សលខេូរសេា៖ 023 987 826 

អាររ 2CDE, សៃូវ 163 

បរកិាខ រ៖ 
បណាណ ល័យ 
មា៉ា តខាន តតូែ 

 

“ខ្ុមំ្សោញស់ាកលវេិាលយ័ខ្ុខំាៃ ំងណាស់ ស ើយសញ្ជា  

បម្តសៅេសីនុះ ខ្ុសំជឿជាកថ់ានងឹអាែរកការងារដល៏អម្បសសើរមយួ។” 

យ៉ាន សុភ្កដ ិ
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IIC University of Technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Institut de Technologie du Cambodge 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Admissions:  

 

High School Diploma or an equivalent. 

 

Tuition Fees: 

 

Bachelor Degree: $390-440/ Year 

Associate Degree: $360/ Year 

 

 

Scholarships: 

 

No Scholarships available. 
 

 

Contact Details: 

www.iic.edu.kh 

info@iic.edu.kh 

023 425 148 

No. 650, Street 2 

Admissions:  

 

High School Diploma 

 

Tuition Fees: 

 

Bachelor Degree:$450-600/ Year 

Associate Degree:$200-300/ Year 

 

Scholarships: 

 

Contact the University for more information. 
 

Contact Details: 

www.itc.edu.kh 

info@itc.edu.kh 

023 880 370 

Confederation de 

la Russie 

‘My knowledge is gained here in Economics. This 

makes it easy for me to find a job.’ 

Sareth Sun 

 

‘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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សាកលវិេាល័យ IIC បសែចកវិេា 

 

 

 

 

 

 
វិេាសាថ នបសែចកវិេាកមពុជា 

 

  

 

 

 

 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 
សញ្ជា បម្តម្យមសកិាេុតយិភ្មូិឬសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖390-440/ឆ្ន ំ ដុោៃ រ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 360/ ឆ្ន ំ ដុោៃ រ 

 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 

 

No Scholarships available. 

 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាកេ់ំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.iic.edu.kh 

អុីបមល៖info@iic.edu.kh 

សលខេូរសេា៖ 023 425 148 

អររសលខ 650 សៃូវសលខ 2 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 
សញ្ជា បម្តម្យមសកិាេុតយិភ្មូ ិ

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖450-600ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 200-300ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 
សូមទក់េងមកកាន់សាកលវិេាលយ័សម្មាប់េត័៌មានលមអតិបបនថម។ 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាកេ់ំនង៖ 

បវបសាយត៍៖www.itc.edu.kh 

អុីបមល៖ info@itc.edu.kh 

សលខេូរសេា៖ 023 880 370 

មហាវិ្ីស េន័ធរុសេី 

“ែសំណ្ុះដងឹបដលខ្ុេំេលួបានសៅេសីនុះគ្ជឺនំាញសសដាកែិច។ ជនំាញសនុះនងឹខ្ុបំសាងរកការងារសោយភាេងាយម្សលួ។” 

ស ុន សាសរ ត 

 

“សយើងេេលួបានការអបរ់មំ្បកបសោយគ្ណុ្ភាេខពសស់ៅេសីនុះ ប៉ាបុនតសយើងេេលួបានសោយការលបំាក” សៅសេលសយើងបញ្ចបស់ញ្ជា បម្តសៅេសីនុះ 

សយើងមានឱ្កាសេេលួបានអាហារបូករណ្ស៍ៅសកិាសៅម្បសេសបារាំង”។ 
សុខ សិេធេិសី សុខ វឌ្ឍនៈ និងសុខ សមបតតិ 
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International University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Admissions:  

 

Bachelor Degree: Higher Secondary Certificate or Foundation 

diploma or its equivalent* 

 

Associate Degree:Must have at least completed Upper Secondary 

General Education. 

 

*Students applying for Medical Studies (Medicine, Dentistry, 

Nursing and Pharmacy) have additional requirements to fulfill as 

per the Ministry of Education, Youth and Sport. 

 

Tuition Fees: 

 

Bachelor Degree:$350-450/year 

Associate Degree:$450/year  

 

Scholarships: 

 

Grade A: 100% 

Grade B: 30% 

Grade C: 20% 

 

 

 

Contact Details: 

www.iu.edu.kh 

internationalstudents.iu

@gmail.com 

023 881 623 

No. 89-95, Street 1011 

‘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 

 



 
 

92 
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សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖ សញ្ជា បម្ត្មយមសិកាេុតិយភ្ូមិ ឬសញ្ជា បម្តថាន ក់មូលោា ន ឬសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ* 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ម្តូវបញ្ចប់ោ៉ា ងសហាែណាស់ថាន ក់ម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិ។ 

 

*សិសេនិសេិតបដលមានបំណ្ងែង់ែុុះសឈាម ុះែូលសរៀនសម្មាប់មុខជំនាញសវជជសាស្តសត (សវជជណ្ឌ ិត េនតសាស្តសត គ្ិោនុបោា ក និងឱ្សល) 
ម្តូវបំសេញតាមលកខខណ្ឌ តម្មូវរបស់ម្កសួងអប់រំ យវុជន និងកីឡា។ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖350-450ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖450ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 

និសេាស A៖ 100% 

និសេាស B៖ 30% 

និសេាស C៖ 20% 

 

 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាកេ់ំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.iu.edu.kh 

អុីបមល៖ internationalstudents.iu@gmail.com 

សលខេូរសេា៖ 023 881 623 

អាររ 89-95សៃូវ 1011 
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Limkokwing University of Creative 

Technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
National Polytechnic Institute of 

Cambodia 

 

 

 

 

 

 
  

Admissions:  

 

Senior High School Certificate/ Diploma orequivalent 

 

Foundation Year Certificate from University oranother 

recognized institution. Foundation Year’scan be completed at 

the University, contact the University directly for more 

information. 

 

Certificate of English Proficiency from a recognizedinstitution 

or pass entrance examination. 

 

Tuition Fees: 

 

Foundation: $1500/year 

Bachelor Degree: $1,500-2,000/ year 

 

All applications must be accompanied with a $90 fee. 

 

Scholarships: 

Contact the University for more information 

 

Contact Details: 

www.limkokwing.edu.kh 

023 995 733 

No. 120-126, Street 1986 

Contact Details: 

www.npic.edu.kh 

npicinfo@gmail.com 

023 961 5193 

Admission: 

 

Bachelor Degree: BACC II Certificate or equivalent  

Associate Degree:Pass/Fail BACC II Certificate or equivalent  

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree:$400/year 

Associate Degree: $250/year 

Engineering Degree: $500/year 

 

Scholarships: 

Grade A: 100% every year 

Grade B: 50% 

Grade C: 30% 

Female students: 30%. 

 

In the following year: 

1st Grade students: 100% 

2nd Grade students: 30%. 
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សាកលវិេាល័យ Limkokwing 

 

 

 

 

 

 

វិេាសាថ នេ ុបសែចកសេសកមពុជា 

 

 

 

 

 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 

សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភូ្មិ/ សញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 

 

សញ្ជា បម្តឆ្ន ំសិកាមូលោា នេីសាកលវិេាល័យ ឬសាថ នប័នបដលេេួលណាមួយ។ ថាន ក់ឆ្ន ំសិកាមូលោា នអាែបញ្ចប់សៅសាកលវិេាល័យ 
សូមេំនាក់េំនងមកកាន់សាកលវិេាល័យសោយផ្ទា ល់សម្មាប់េ័ត៌មានបបនថម។ 

 

វិញ្ជា បនបម្តជំនាញភាសាអង់សគ្ៃសេីសាថ ប័នេេួលសាគ ល់ ឬម្ប ងែូលជាប់។ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

ឆ្ន ំសិកាមូលោា ន៖ 1,500ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

បរិញ្ជា បម្ត៖ 1,500-2,000ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

 កយសំុែូលសរៀនម្តូវភាជ ប់មកជាមួយម្បាក់បង់សសវ 90ដុោៃ រ។ 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 
សូមទក់េងមកកាន់សាកលវិេាល័យសម្មាប់េ័ត៌មានលមអិតបបនថម។ 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.limkokwing.edu.kh 

សលខេូរសេា៖ 023 995 733 

អររសលខ 120-126សៃូវសលខ1986 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖www.npic.edu.kh 

អុីបមល៖ npicinfo@gmail.com 

សលខេូរសេា៖ 023 961 5193 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 
បរិញ្ជា បម្ត៖ សញ្ជា បម្តបាក់ឌុ្ប ឬសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ជាប់/ធាៃ ក់បាក់ឌុ្ប ឬសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

 

បរិញ្ជា បម្ត៖ 400ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 250ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

វិសាកមម៖  500ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 

និសេាស A៖ 100% ជាសរៀងរាល់ឆ្ន ំ 

និសេាស B៖ 50% 

និសេាស C៖ 30% 

និសេិតម្សី៖ 30% 

 

សៅឆ្ន ំបនាា ប់៖ 

និសេិតជាប់សលខ 1៖ 100% 

និសេិតជាប់សលខ 1៖ 30% 
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National Technical Training 

Institute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
National University of Management 

 

 

Contact Details: 

www.ntti.edu.kh 

info@ntti.edu.kh 

023 883 039 

Admission: 

 

Bachelor Degree:BAC II Certificate, or High Diploma of Technical 

or Specialty, or Associate Degree. 

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree: $380-450/year 

 

Scholarships: 

 

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. 

 

Student ranked 1st: 50% scholarship 

Student ranked 2nd: 30% scholarship 

Student ranked 3rd: 20% scholarship 

Student ranked 4th and 5th: 10% scholarship 

 

 

 

 

Admission : 

 

Bachelor Degree:High School Diploma or equivalent.  

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree: $200-600/Semester 

 

Scholarships: 

 

No information available. 

 Contact Details: 

www.num.edu.kh 

s.g.paterson@gmail.com 

023 428 120 

Street 96 
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វិេាសាថ នជាតបិណ្ដុ ុះបណាដ ល 

 

 

 

 

 

 

 

 

សាកលវិេាល័យជាតមិ្គ្ប់ម្គ្ង 

 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.ntti.edu.kh 

អីុបមល៖ info@ntti.edu.kh 

023 883 039 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 
បរិញ្ជា បម្ត៖ សញ្ជា បម្តបាក់ឌ្ុប ឬសញ្ជា បម្តបសែចកសេស ឬជំនាញជាន់ខពស់ ឬសញ្ជា បម្តបរិញ្ជា បម្តរង 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖380-450ដុោៃ រ/ឆ្ន  ំ

 

អាហារបូករណ្៖៍ 

សដល់អាហារូបករណ្៍ 100% ជូននិសេិតបសែចកសេសឆ្ន េំី4 និងឆ្ន េំី3 បដលែុុះកមមសិកា 
បសម្ងៀន។ 

 

អាហារូបករណ្៍ 50% ជូននិសេិតម្សីកនុងមុខជំនាញវិសាកមមសំណ្ង់សីុវិល វិសាកមមអគ្គិសនី វិសាកមមសអ ិែម្តូនិក សាថ បតយកមុម និងេ័ត៌មានវិេា 

 

និសេិតេេួលបានសលខ 1៖ អាហារូបករណ្៍ 50%  

និសេិតេេួលបានសលខ 1៖ អាហារូបករណ្៍ 30%  

និសេិតេេួលបានសលខ 1៖ អាហារូបករណ្៍ 20%  

និសេិតេេួលបានសលខ 4 និង សលខ5៖ អាហារូបករណ្៍ 10%  

 

 

 

 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភូ្មិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ.  
ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖200-600ដុោៃ រ/នមាស 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 
េំុមានេ័ត៌មាន 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖www.num.edu.kh 

អុីបមល៖s.g.paterson@gmail.com 

សលខេូរសេា៖023 428 120 

សៃូវសលខ96 
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Norton University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Admission: 

 

Bachelor Degree:  

High School Diploma or equivalent. 

English Proficiency Exam  

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree: 

Years 1 & 2: $420/year 

Years 3 & 4: $480/year 

 

Check with university for updated fees. 

 

Scholarships: 

 

Scholarships are partly or fully funded by the University and are 

offered every academic year depending on grades.  
 

 

 

 

Contact Details: 

www.norton-u.com 

info@norton-u.com 

023 982 166/177 

012 900 222 

No. 152, Street 118 

 

‘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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សាកលវិេាល័យន័រតុន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លកខខណ្ឌ ែូលសរៀន៖ 
បរិញ្ជា បម្ត៖ 
សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 
ម្ប ងសតសដជំនាញភាសាអង់សគ្ៃស 
ថ្លៃសកិា៖ 
បរិញ្ជា បម្ត៖ 

ឆ្ន ំេី 1 & 2៖ 420ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

ឆ្ន ំេី 3 & 4៖ 480ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 
សូមសាកសួរសៅខាងសាកលវិេាល័យសម្មាប់ថ្លៃសិកា ម្បសិនសបើមានការបម្បម្បួល 
អាហារបូករណ្៖៍ 
អាហារូបករណ្៍ម្តូវបានសដល់ឲ្យសោយបសនក ឬសេញសលញ សោយសាកលវិេាល័យ និងសដល់ឲ្យសៅម្គ្ប់ឆ្ន ំសិកាអាម្ស័យសលើែំណាត់ថាន ក់បដលេេួលបាន។ 

 

 

 

 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.norton-u.com 

អុីបមល៖ info@norton-u.com 

សលខេូរសេា៖ 023 982 166/177 

012 900 222 

អាររសលខ 152 សៃូវ 118 

 

“សនុះជាេនំាកេ់នំងមយួោ៉ា ងលអជាមយួសាកលវេិាល័យនរ័តនុ។ ថាន កស់រៀនសាអ ត នងិមានផ្ទសកុភាេ ស ើយសោកម្គ្ូ អនកម្គ្សូាស្តសាត ចារយចាជំយួរមំ្េអនកម្គ្បស់េលសវោ។ ខ្ុែំលូែតិតថាន កស់រៀនរបសខ់្ុ។ំ” 

ស ង សុងោន 
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O3D Asia Graphic School 
  

Contact Details: 

www.o3dasia.com 

contact@o3dasia.com 

+855 (0) 92 968 912 

No. 108ABCD Mao Tse 

Toung Blvd 

Admission: 

 

High School Diploma or equivalent.  

You also need to be motivated by a real interest in the domain and have a basic artistic 

knowledge. 

 

Tuition: 

 

$2500 per year 

Application Fee: $90 (non– refundable) 

 

Scholarships: 

 

O3D Asia Graphic School does not offer any Scholarships.  

 

CMK Bank offers full funding through loans to be reimbursed once the student is in full 

employed. 
 

Qualification gained: 

After 2 years, you are 

able to take the exam for 

a French diploma - this 

is recognized in France. 

 

‘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 

 

http://www.o3dasia.com/
mailto:contact@o3dasia.com
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 សាោ O3D Asia Graphic 

  

លកខខណ្ឌ ែូលសរៀន៖ 
សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 
អនកម្តូវបតមានការជំរុញែិតតសោយែំណាប់អារមមណ្៍េិតម្បាកដសៅកនុងមុខជំនាញសនុះ និងមានែំសណ្ុះដឹងសិលបៈមូលោា ន។ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

2,500 ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

ថ្លៃបង់ កយ៖ 90 ដុោៃ រ (មិនម្បគ្ល់ជូនវិញស ើយ) 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 

សាោ O3D Asia Graphic មិនសដល់ឲ្យអាហារូបករណ្៍ស ើយ។ 

្នាររ CMK សដល់មូលនិ្ិទំងម្សុងតាមរយៈម្បាក់កមចី បដលម្តូវសងវិញសៅសេលសិសេេេួលបានការងារស្ាើសេញសលញ។ 

 

ែសំណ្ុះដងឹេេលួបាន៖ 

បនាា បេ់ីរយៈសេល 2 ឆ្ន  ំអនកនងឹអាែម្ប ងយកសញ្ជា បម្តជាភាសាបារាងំ 
បដលេេលួសាគ ល់សោយម្បសេសបារាងំ 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.o3dasia.com 

អុីបមល៖ contact@o3dasia.com 

សលខេូរសេា៖ +855 (0) 92 968 912 

អររសលខ108ABCD មហាវិ្ីសដ៉ា សសេុង 

“ភាេសមស តុសល ម្បសិេធភាេ ការសរៀបែំ ការសបដជ្ាែិតត សរលបំណ្ងែង់សែុះ និងសិកា ជាគ្ុណ្ភាេដ៏សំខាន់សដើមបីអភ្ិវឌ្ឍជាវិជជមានសៅកនុងេិភ្េម្កា ាិកកុំេយេូ័រ និងការរែនាេិសសស។ ខ្ុបំានស ើញ និងសូមសកាតសសសើរែំស ុះ 

គ្ុណ្ភាេទំងអស់សនុះ បដលជាប់ ក់េ័នធនឹងសមតថភាេបដលសកើតសែញេី Objectif 3D។” 

Matthieu Grospiron 

 

 

http://www.o3dasia.com/
mailto:contact@o3dasia.com
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Panha Chiet University 

  

Admission: 

 

Foundation Year/Bachelor Degree:Senior High School 

Certificate or equivalent 

 

Associate Degree:Pass/Fail Senior High School 

Certificate or equivalent  

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree: $400/year 

 

Associate Degree: $400/year 

 
 

Scholarships: 

 

Grade A: 100% 

Grade B: 50% 

Grade C: 40% 

Grade D: 30% 

Grade E : 20% 
 

Contact Details: 

www.pcu.edu.kh 

pcupresident@gmail.com 

092 777 708 

069 555 582 

023 458 880 

No. 13-20-24. Street 253 
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សាកលវិេាល័យបញ្ជា ជាតិ 

  
លកខខណ្ឌ ែូលសរៀន៖ 

ឆ្ន ំសិកាមូលោា ន/បរិញ្ជា បម្ត៖សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមសិញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 
បរិញ្ជា បម្តរង៖ជាប់ ឬធាៃ ក់សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖400ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 400ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 

និសេាស A៖ 100% 

និសេាស B៖ 50% 

និសេាស C៖ 40% 

និសេាស D៖ 30% 

និសេាស E៖ 20% 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.pcu.edu.kh 

អុីបមល៖ pcupresident@gmail.com 

សលខេូរសេា៖ 092 777 708 

069 555 582 

023 458 880 

អររសលខ13-20-24សៃូវសលខ253 
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Pannasastra University of 

Cambodia 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Admission: 

 

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 

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree: $774 per year 

Associate Degree: $774 per year 

 

Scholarships: 

 

Year 1: 

Grade A: 100% Scholarship 

Grade B: Partial Scholarship  

 

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 

Sothearos 

‘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 
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សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសតកមពុជា 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.puc.edu.kh 

អុីបមល៖ iinfo@puc.edu.kh 

សលខេូរសេា៖ 023 990 153 

012 681 606 

No. 92-94, មហាវិលីសសមដែសុធារស 

លកខខណ្ឌ ែូលសរៀន៖ 
សញ្ជា បម្តបាក់ឌ្ុប ឬសញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្មូិ ឬសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 

 

ជាប់សតសតែូលសិកា (រួមមាន គ្ណិ្តវិេា រូបវិេា គ្ីមីវិេា វិេាសាស្តសត និងែំសណ្ុះេូសៅ)។ 

 

ជាប់សតសដកម្មិតភាសាអង់សគ្ៃស (និសេាស D ឬខពស់ជាងសនុះ)។ 

 

មានេិនាុ IELTS 5.5 ឬេិនាុ TOFEL 500 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖ 774 ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 774 ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

អាហាររបូករណ្៖៍  

ឆ្ន ំេី 1៖ 

និសេាស A៖អាហារូបករណ្៍ 100%  

និសេាស B៖អាហារូបករណ្៍សោយបសនក 

 

អាហារូបករណ្៍ទំងអស់មានសុេលភាេបតមួយឆ្ន ំប៉ាុសណាណ ុះ។និសេិតម្តូវោក់ កយសុំឲ្យបានមុនថ្លៃេី31 បខកញ្ជា  រាល់ឆ្ន ំសិកានីមួយ។ 

 

 

 

 

 
“សិកាសៅេីសនុះ ខ្ុំសជឿជាក់ថាខ្ុំនឹងអាែសម្បើភាសាអង់សគ្ៃសបាន េំនាក់េំនងជាមួយជនបរសេស និងេេួលបានការងារោ៉ា ងលអមួយ។ សាកលវិេាល័យក៏សដល់ឲ្យខ្ុំនូវអាហារូបករណ៍្សងបដរ។” 

ម៉ាម កុសល 
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Phnom Penh International 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preah Kossomak Polytechnic 

Institute 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Admission: 

 

Foundation Year: Finish High School  

Bachelor Degree:Senior High School Diploma or equivalent. 

 

General Knowledge Exam must be taken. 

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree: Year 1: $350, Other Years: $450/year  

 

Associate Degree:$450/year 

 

Scholarships: 

 

Grade A: 100% every year 

Grade B: 30% in Years 1 & 2, 0% in Years 3 & 4 

Grade C: 20% in Years 1 & 2, 0% in Years 3 & 4 

 

 

 

 

 

Contact Details: 

www.ppiu.edu.kh 

info@ppiu.edu.kh 

023 999 908 

No. 36, Street 169 

Contact Details: 

www.ppiedu.com 

ppi@camnet.com.kh 

023 882 126 

012 655 644 

Confederation de la Russie 

Admission: 

 

Bachelor Degree: Senior High School 

Certificate or equivalent  

Associate Degree: Pass/Fail Senior High School 

Certificate 

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree: $400/year 

Associate Degree:300/year  

Check with University for updated fees.  

 

Scholarships: 

There are 40 Scholarships available: 

 

Grade A: 100% scholarship 

Grade B: 50% scholarship 

 

‘The University has a great location and has great facilities. My friends love it here 

too.’   Syneoeun Nov 
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សាកលវិេាល័យភ្នំសេញអនតរជាតិ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វិេយសាថ នេ ុបសែចកសេសម្េុះកុសមៈ 

 

 

 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖www.ppiu.edu.kh 

អុីបមល៖ info@ppiu.edu.kh 

សលខេូរសេា៖ 023 999 908 

អររសលខ 36 សៃូវសលខ169 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 
បរិញ្ជា បម្ត៖សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភូ្មិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 
បរិញ្ជា បម្តរង៖ជាប់ ឬធាៃ ក់សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភូ្មិ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖400 ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 300ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 
សូមសាកសួរមកខាងសាកលវិេាល័យសម្មាប់ថ្លៃសិកាបម្បម្បួល 
អាហារបូករណ្៖៍ 

មានអាហារូបករណ៍្40 កបនៃង៖ 

 

និសេាស A៖អាហារូបករណ៍្ 100% 

និសេាស B៖អាហារូបករណ៍្ 50%  

 

លកខខណ្ឌ ែូលសរៀន៖ 
ឆ្ន ំសិកាមូលោា ន៖បញ្ចប់វិេាល័យ 
បរិញ្ជា បម្ត៖សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 

 

ម្តូវម្ប ងែំសណ្ុះដឹងេូសៅ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖ ឆ្ន ំេ1ី៖ 350ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ ស ើយឆ្ន ំបនតបនាា ប់450ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 450ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 

និសេាស A៖ 100% សរៀងរាល់ឆ្ន ំ 

និសេាស B៖ 30% កនុងឆ្ន ំេី1 & 2, 0% កនុងឆ្ន ំេី3 & 4 

និសេាស C៖ 20% កនុងឆ្ន ំេី1 & 2, 0% កនុងឆ្ន ំេី3 & 4 

 

 

 

 

 
“សាកលវិេាល័យមានេីតំាងលអម្បសសើរ និងអររសិកា្ំេូោយ។ មិតតភ្កដិខ្ុំកែ៏ូលែិតតេីសនុះសងបដរ។” 

សៅ សីុសនឿន 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.ppiedu.com 

អុីបមល៖ ppi@camnet.com.kh 

សលខេូរសេា៖ 023 882 126/ 

012 655 644 

មហាវិលីស េ័នធរុសេី 
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Prek Leap National College of 

Agriculture 

 

 

 

 

  

 

PuthisastraUniversity 

 

 

 

 

 

  

Admission: 

High School Diploma or equivalent 

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree:$380/year 

Associate Degree:$330/year 

 

Scholarships: 

 

Prek Leap offers between 300-500 scholarships each 

academic year. They are dependent on student grades. 

Students need to apply through the University. 

 

 

Contact Details: 

www.pnsa.edu.kh 

info@pnsa.edu.kh 

+855 162 695 62 

National Road 6A 
 

Admission: 

 

High School Diploma or equivalent 

Pass 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. 

 

Tuition: 

 

Typically:$460/ Year 

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 

 

Scholarships: 

Scholarships are available for all courses except Health Sciences. 

The amount of the Scholarship is based on entrance exam score. 

Those who pass can also access a scholarship based on their high 

school grades. 

 

Contact Details: 

www.puthisastra.edu.kh 

info@puthisastra.edu.k 

023 220 476 

‘‘We are outside of the 

City here but the facilities 

are very good. There is so 

much I can see here.’ 
 

Tola Nhel 
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សាោជាតិកសិកមមបម្េកោភ្ 

 

 

 

 

  

 

សាកលវិេាល័យេុេធិសាស្តសត 

 

 

 

 

 

  

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖www.pnsa.edu.kh 

អុីបមល៖ info@pnsa.edu.kh 

សលខេូរសេា៖ +855 162 695 62 

សៃូវជាតិសលខ 6A 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖www.puthisastra.edu.kh 

អុីបមល៖info@puthisastra.edu.k 

សលខេូរសេា៖023 220 476 

លកខខណ្ឌ ែូលសរៀន៖ 

សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖ 380ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 330ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 

សាោបម្េកោភ្សដល់អាហារូបករណ្៍ 300-500 កបនៃងជាសរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ ការសដល់អាហារូបករណ្៍អាម្ស័យសលើនិសេាសរបស់សិសេ។ 
សិសេម្តូវោក់ កយសំុតាមរយៈសាកលវិេាល័យ។ 

 

 

“សាកលវេិាលយ័សៅខាងសម្ៅេមី្កងុ កប៏៉ាុបនត 
បរិកាខ  អាររសកិាមានលកខខណ្ៈលអម្បសសើរ។ 
កម៏ានែណុំ្ែលអម្បសសើរសសេងៗសេៀត។” 

ញឹល តុោ 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 

សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភូ្មិ ឬសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 
ម្ប ងែូលសាកលវិេាល័យជាប់ 

 

 កយសំុែូលសរៀនថាន ក់បរិញ្ជា បម្តសវជជសាស្តសត ឱ្សល េនតសាស្តសត និងគិ្ោនុបោា ន ម្តូវជាប់ការម្ប ងថាន ក់ជាតិ បដលសរៀបែំសោយម្កសួងសុខាភិ្បាល និងម្កសួងអប់រ ំយុវជន និង 
កីឡា។ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

មុខជំនាញេូសៅ៖ 460ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 ិរញ្ាវតថុ និងបសែចកវិេា៖ឆ្ន ំេី1៖ 450ដុោៃ រ 

ឆ្ន ំេី 2, 3, 4៖ 650ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

សវជជសាស្តសត៖ ឆ្ន ំេី1៖ 1,400ដុោៃ រ 

 សកើនស ើង 100ដុោៃ រកនុងមួយឆ្ន ំ 

គិ្ោនុបោា ក៖ ឆ្ន ំេី 1៖ 1100 ដុោៃ រ 

     សកើនស ើង 100ដុោៃ រកនុងមួយឆ្ន ំ 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 
អាហាររូបករណ៍្សដល់ជូនសម្មាប់ម្គ្ប់មុខជំនាញទំងអស់ សលើកបលងបតមុខវិជាជ វិេាសាស្តសតសុខាភិ្បាល។ 
ែំនួនអាហាររូបករណ៍្គឺ្អាម្ស័យសលើេិនាុម្ប ងែូល។ អនកបដលម្ប ងជាប់អាែេេួលបានអាហាររូបករណ៍្អាម្ស័យតាមនិសេាសសៅវិេាល័យ។ 
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Royal University of Agriculture 
 

 

 

 

 

 

  

Royal University of Fine Arts 

 

  

 

 

 

Admission: 

 

High School Diploma or equivalent 

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree:$370/year  

Associate Degree: $295/year 

 

Check with University for updated fees.  

 

Scholarships: 

 

Scholarships are only available from the 

government. 

You should apply through your High School. 

 

 

 

 

Contact Details: 

www.rua.edu.kh 

info@rua.edu.kh 

011 918 901 

sophal1954@hotmail.com 

Street 217 

Admission: 

 

Bachelor Degree:High School Diploma or Equivalent 

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree:$380-$480/ year 

 
Scholarships: 

 

Scholarships are only available from the government. 

30 students a year receive a scholarship. 

You should 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 

‘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 

 

‘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.’ 
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សាកលវិេាលយ័ភ្ូមិនាកសិកមម 

 

 

 

 

 

 

 

 

សាកលវិេាល័យភ្ូមនិាវិែិម្តសិលបៈ 

 

  

 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖www.rua.edu.kh 

អុីបមល៖ info@rua.edu.kh 

សលខេូរសេា៖ 011 918 901 

អុីបមល៖ sophal1954@hotmail.com 

សៃូវសលខ217 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 

 

សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភូ្មិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

 

បរិញ្ជា បម្ត៖370ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 295ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

សូមសាកសួរសៅខាងសាកលវិេាល័យសម្មាប់ថ្លៃសិកាបម្បម្បួល 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 

 

អាហារូបករណ៍្សដល់ឲ្យសោយរោា ភិ្បាល។ 
អនកម្តូវោក់ កយសំុតាមវិេាល័យរបស់អនក។ 

 

 

 

 
“ខំុ្ម្សឡាញ់េីសនុះ សម្ ុះវមានបរិសាថ នលអម្បសសើរសម្មាប់ការសិកាសរៀនសូម្ត មានរុកខជាតិដុុះជំុវិញ មានខយល់អាកាសលអបរិសុេធ និងរម នការបំេុល។ លកខណ្ៈបបបសនុះសដល់អារមមណ៍្លអសម្មាប់ការសិកា។” 

អ ូែ ម្សីនិែ 

 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 
 
បរិញ្ជា បម្ត៖សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 
 
ថ្លៃសកិា៖ 
 

បរិញ្ជា បម្ត៖380ដុោៃ រ-480ដុោៃ រ/ឆ្ន  ំ

 
អាហារបូករណ្៖៍ 
 
អាហារូបករណ្៍មានសដល់ឲ្យេីរោា ភ្ិបាល។ កនុងមួយឆ្ន ំៗ  
អារូបករណ្៍សដល់ជូនសៅសិសេ 30 នាក់។ 
អនកអាែោក់ កយសំុតាមរយៈវិេាល័យរបស់អនក។ 

 
 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.rufa.edu.kh 

អុីបមល៖ rufa@camnet.com.kh 

សលខេូរសេា៖ 023 986 417 

012 444 589 

No. 72, សៃូវ 19 

“ខ្ុែំូលែតិតគ្រូគ្នំរូ  នងិខ្ុែំងក់ាៃ យជាម្គ្បូសម្ងៀនសលិបៈ ស ើយសកិាសៅេសីនុះ អាែជួយសសម្មែកដមី្សថ្មខ្ុ។ំ 

ខ្ុរំើករាយនងឹសរៀនអេំមី្បវតតវិេិាកមពជុាសៅេីសនុះ។” 
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Royal University of Law and 

Economics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Admission: 

 

Bachelor Degree: High School Diploma or equivalent.  

 

Media Communications and Institute of Foreign Languages must 

Pass Entrance Exam.  

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree: $380 per year 

 

Scholarships: 

 

Scholarships are allocated by the Department of Higher Education 

and are given to the highest performing students at High School 

level. 
 

Contact Details: 

www.rule.edu.kh 

info@rule.edu.kh 

023 211 565 

Street 93 

‘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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សាកលវិេាល័យភូ្មិនានីតិសាស្តសត និងវិេាសាស្តសតសសដាកិែច 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាកេ់ំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.rule.edu.kh 

អុីបមល៖ info@rule.edu.kh 

សលខេូរសេា៖ 023 211 565 

សៃូវសលខ93 

លកខខណ្ឌ ែូលសរៀន៖ 
បរិញ្ជា បម្ត៖សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 
មុខជំនាញម្បេ័នធសេេាសាយ និងសារគ្មនាគ្មន៍ នងិវិេាសាថ នភាសាបរសេសម្តូវម្ប ងែូលជាប់។ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖380ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 
អាហារបូករណ្៖៍ 
អាហារូបករណ្៍សដល់ឲ្យសោយនាយកោា នឧតដមសិកា និងសដល់ឲ្យសោយសិសេបដលមានេិនាុលអសៅវិេាល័យ។ 

 

“ខ្ុែំលូែិតតរែនាសមពន័ធសាកលវេិាលយ័ ស ើយការសកិាមានភាេលអម្បសសើរ េសីម្ ុះសាម្សាត ចារយបសម្ងៀនម្បកបសោយវជិាជ ជវីៈខពស។់” 

ម្សឹម សឺរាងំ 
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Royal University  

Of Phnom Penh 

 

 

 

 

 

  

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. 

Media Communication:  

One entrance exam on Khmer and English culture and another on written English. If you pass then you 

get an interview. 

Tuition: 

Depends on the subject 

 

Typically:$250/year 

Science and Chemistry:$250/year  

Information Technology:$450/year 

Languages: $450/year 

 

Contact the University for updated fees 

 

 

Contact Details: 

www.rupp.edu.kh 

secretary@rupp.edu.kh 

023 883 640 

Confederation de la Russie 

Scholarships: 

 

Students need to submit an application 

and sit an exam set by the Ministry of 

Education, Youth and Sport. 

 

Dates of application vary according to 

country and study program. 
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សាកលវិេាល័យភូ្មិនា 
ភ្នំសេញ 

 

 

 

 

 

  

ថ្លៃសកិា៖ 
អាម្ស័យតាមមុខវិជាជ  

 

មុខវិជាជ េូសៅ៖ 250ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

វិេាសាស្តសត និងគី្មីវិេា៖ 250ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

េ័ត៌មានវិេា 450ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

ភាសា៖ 450ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 
សូមសាកសួរសៅខាងសាកលវិេាល័យសម្មាប់ថ្លៃសិកាបម្បម្បួល 

 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖www.rupp.edu.kh 

អុីបមល៖ secretary@rupp.edu.kh 

សលខេូរសេា៖023 883 640 

មហាវិលីស េ័នធរុសេី 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 
សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភូ្មិ ឬសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ។ 

(លកខខណ្ឌ ែូលសិកាសលើមុខជំនាញជាក់ោក់ ក៏អាម្ស័យសលើេិនាុសលើមុខវិជាជ កនុងកម្មិតសញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភូ្មិសងបដរ)។ 

 

វិេាសាថ នភាសាបរសេស (IFL)៖ 
ភាសាែិន៖ 

សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភូ្មិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ (ោ៉ា ងសហាែណាស់មាននិសេាសរួម D)។ម្ប ងជាប់សតសតម្ប ងែូលភាសាែិនរយៈសេល 90 នាេី បដលសរៀបែំសោយគ្ណ្ៈកមាម ្ិការែុុះសឈាម ុះែូលសរៀន IFL។ 
ភាសាអង់សគ្ៃស៖ 

សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភូ្មិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ (ោ៉ា ងសហាែណាស់និសេាសរួម D) ឬបរិញ្ជា បម្តសិលបៈ ឬបរិញ្ជា បម្តរងកនុងជំនាញណាមួយ។  

ម្ប ងជាប់សតសតម្ប ងែូលភាសាអង់សគ្ៃសរយៈសេល 90 នាេី បដលសរៀបែំសោយគ្ណ្ៈកមាម ្ិការែុុះសឈាម ុះែូលសរៀន IFL។ 

 

ភាសាបារំាង៖ 
ម្ប ងជាប់សតសតម្ប ងែូលសរៀនជាសំសណ្រ និងផ្ទា ល់មាត់ជាភាសាបារំាង។ 
សិកាអនតរជាតិ៖ 

សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភូ្មិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ។ ម្ប ងជាប់សតសតម្ប ងែូលជាភាសាអង់សគ្ៃសរយៈសេល 90 នាេី។ 
ភាសាជប៉ាុន៖ 

េិនិតយសមើលេិនាុការម្ប ងសញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភូ្មិសលើមុខវិជាជ សីល្ម៌-េលរដា។ អនកបដលមានេិនាុសមម្សបតម្មូវឲ្យនៃងកាត់ការម្ប ងែូលជាេីរដំណាក់កាលបដលសរៀបែំសោយសដបា៉ា តឺម៉ាង់ភាសាជប៉ាុន៖ 

1. សតសតសរសសរ សលើែំសណ្ុះដឹងេូសៅ 

2. សមាភ សន៍សបកខជនសលើែំសណ្ុះដឹងភាសា និងវបប្ម៌ជប៉ាុន និងសរលសៅអនាគ្ត។ 
ការសិកាភាសាកូសរ ៖ 
សបកខជនបដលេេួលសជាគ្ជ័យម្តូវនៃងកាត់ការម្ប ងេីរដំណាក់កាល បដលសរៀបែំសោយសដបា៉ា តឺម៉ាង់កូសរ ៖ 

1. សតសតសរសសរ សលើែំសណ្ុះដឹងេូសៅ 

2. សមាភ សន៍សបកខជនសលើែំសណ្ុះដឹងភាសា និងវបប្ម៌កូសរ  និងសរលសៅអនាគ្ត។ 
ម្បេ័នធសេេាសាយ និងសារគ្មនាគ្មន៍៖ 
សតសដម្ប ងែូលអំេីវបប្ម៌ភាសាបខមរ និងអង់សគ្ៃស និងសតសដសំសណ្រជាភាសាអង់សគ្ៃស។ ម្បសិនសបើ អនកម្ប ងជាប់ អនកម្តូវនៃងកាត់ការសមាភ សន៍។ 

អាហារបូករណ្៖៍ 

 

សិសេម្តូវោក់ កយ និងនៃងកាត់ការម្ប ង បដលសរៀបែំសោយម្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ 
កាលបរិសែេេោក់ កយខុសៗរន អាម្ស័យសៅតាមម្បសេស និងកមមវិ្ីសិកា។ 
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SETEC University 

 

 

 

 

 

  

 

Université des Science la Santé 

 

 

 

 

 

  

Admission: 

 

Foundation Year/Bachelor Degree: High School 

Diploma or equivalent 

Associate Degree: Complete Grade 12 of High 

School  

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree: $780-1080/year 

Associate Degree: $580-680/year  

 

Scholarships: 

 

No Scholarships are offered to students at 

SETEC University. 

 
 

Contact Details: 

setecu@camnet.com.kh 

023 880 612 

No. 92, Confederation de la 

Russie 

Contact Details: 

www.setecu.com 

setecu@camnet.com.kh 

023 880 612 

No. 92, Confederation de la 

Russie 

 

Admission: 

 

High School Diploma or equivalent 

 

Dentistry requires an Entrance Exam. 

 

Tuition: 

 

$1400 per year  

Contact the University for updated fees.  

 

Scholarships: 

 

Grade A: 100% 

The Ministry of Education, Youth and Sport is 

responsible for allocating scholarships. 

 

Contact the University for more information 

 

Facilities: 

Interactive French Learning 

Program. 

 

‘I like the teachers and they have 

a strong IT department where 

you can always learn about 

computers and get problems 

fixed.’ 

 

Doch Mnorsen. 

 

‘I think the University is very good for 

Education. I love the day to day learning.’ 

 

Hong Ain 
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សាកលវិេាល័យសីុតិក 

 

 

 

 

 

  

 
សាកលវិេាល័យវិេាសាស្តសតសុខាភិ្បាល 

 

 

 

 

 

  

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 

ឆ្ន ំសិកាមលូោា ន/បរិញ្ជា បម្ត៖សញ្ជា បម្តម្យមសកិាេុតយិភ្ូមសិញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖បញ្ចបថ់ាន កេ់1ី2 វិេាល័យ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖ 780-1,080ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 580-680 ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 
សៅសាកវិេាលយ័សុីតកិេុំមានសដលអ់ាហារូបករណ៍្ស ើយ។ 

 

 

“ខ្ុែំលូែតិតម្គ្បូសម្ងៀនសៅេសីនុះ ស ើយ 

េកួរតម់ានសដបា៉ា តមឺ៉ាង ់IT ដរ៏ងឹមា ំបដលអនកអាែសរៀនកុេំយេូរ័ នងិសោុះម្សាយ 

បញ្ជា ”។ 
ដែុ មសនាបសន 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖  setecu@camnet.com.kh 

អុីបមល៖ 023 880 612 

អររសលខ92 មហាវិលីស េ័នធរុសេី 

លកខខណ្ឌ ែូលសរៀន៖ 
សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 
មុខជំនាញេនតសាស្តសតតម្មូវឲ្យម្ប ងែូល 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

1,400ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 
សូមសាកសួរសៅខាងសាកលវិេាល័យសម្មាប់ថ្លៃសិកាបម្បម្បួល 
អាហារបូករណ្៖៍ 

និសេាស A៖ 100% 

ម្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា េេួលបនាកុសលើការចាត់បែងអាហារូបករណ្៍ 
សូមទក់េងសាកលវិេាល័យសម្មាប់េ័ត៌មានបបនថម 

បរកិាខ រ៖ 
កមមវិ្ីសរៀនភាសាបារាំង 

 

“ខ្ុគំ្តិថាសាកលវេិាលយ័លអសម្មាបការអប់រំ” 

ខ្ុមំ្សោញក់ារសកិារាលថ់្លៃរបសខ់្ុ។ំ” 

 

Hong Ain 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាកេ់ំនង៖ 

បវបសាយត៍៖setecu@camnet.com.kh 

សលខេូរសេា៖023 880 612 

អររសលខ92 មហាវិលសី េ័នធរុសេី 
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University of Cambodia 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

Admission: 

 

All students must pass University Study Skills in order to enroll (fees 

apply). 

 

Foundation Year / Bachelor Degree: 

High School Diploma or equivalent 

Pass Entrance Exam and English Proficiency Exam 

 

Associate Degree: Complete Grade 12 of High School 

 

Tuition*: 

 

Bachelor Degree: $2,565 

Associate Degree: $1,200 

*total fees required for graduation 

 

Scholarships: 

Three types of undergraduate scholarships: 

1. Academic Excellence Scholarship 

2. Scholastic Aptitude Scholarship 

3. Partial Scholarship 
 

 

Contact Details: 

www.uc.edu.kh 

info@uc.edu.kh 

023 993 274 

Northbridge Street 

Facilities:  

Library  

University Press  

‘’Teaching in English means we speak fluently, and this should 

help us get jobs in other countries.’ 
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សាកលវិេាល័យកមពុជា 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖www.uc.edu.kh 

អុីបមល៖info@uc.edu.kh 

សលខេូរសេា៖023 993 274 

សៃូវណ្តម្ប ៊ីជ 

បរកិាខ រ៖ 
បណាណ ល័យ 

សាលសននសិីេសាកលវិេាល័យ 

លកខខណ្ឌ ែូលសរៀន៖ 

សិសេនិសេិតទំងអស់ម្តូវជាប់ជំនាញសិកាសៅសាកលវិេាសដើមបីែុុះសឈាម ុះ (ម្តូវបង់ម្បាក់ថ្លៃ កយសំុ)។ 

ឆ្ន ំសិកាមូលោា ន / បរិញ្ជា បម្ត៖ 
សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ 
ម្ប ងែូលជាប់ និងជំនាញភាសាអង់សគ្ៃស 

 

បរិញ្ជា បម្តរង៖បញ្ចប់ថាន ក់េ1ី2 សៅវិេាល័យ 

 

ថ្លៃសកិា*៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖2,565 ដុោៃ រ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 1,200 ដុោៃ រ 

*ថ្លៃសិកាសរុបមួយែប់សញ្ជា បម្ត 

 

អាហារបូករណ្៖៍អាហារូបករណ្៍ថាន ក់ឧតតមសិកាមានបីម្បសភ្េ៖ 

1. អាហារូបករណ្៍សម្មាប់និសេិតសរៀនេូបក (Academic Excellence Scholarship) 

2. អាហារូបករណ្៍សលើសមតថភាេជំនាញ (Scholastic Aptitude Scholarship) 

3. អាហារូបករណ្៍សោយបសនក (Partial Scholarship) 

 

 

“ការបសម្ងៀនជាភាសាអងស់គ្ៃស មាននយ័ថាសយើងមានសមតថភាេនោិយភាសាអងស់គ្ៃសបានសោយរលនូ  

ស ើយនងឹជួយឲ្យសយើងេេលួបានការងារសៅសម្ៅម្បសេស។” 
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Vanda Institute 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admission: 

 

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. 

 

Tuition: 

 

English for Business: $460/year, $240/semester 

 

English for Communication: $430/year, $225/semester 

 

Teaching English as a Foreign Language: $430/year, $225/semester 

 

All other Courses: $410/year, $215/semester 

 

Some of the tuition fees may vary by $10-$20. Contact the university for more 

information. 

 

Scholarships: 

 

Years 1 & 2: 

Grade A: pay $320 

Grade B: pay $340 

Grade C: pay $360 

Grade D: pay $380 

Grade E: pay $400 

 

Years 3 & 4: 

All pay $410 

 
 

Contact Details: 

www.vanda.edu.kh 

vanda@camnet.com.kh 

023 213 563 
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វិេាសាថនវ ន់ោ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 

ឆ្ន សិំកាមូលោា ន / បរិញ្ជា បម្ត៖ 

ែាប់សដើមសញ្ជា បម្តបាក់ឌ្ុប (ម្ប ងថាន ក់ជាតិថាន ក់េី 12) សញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ បំសេញ កយសំុ និងថ្លៃែុុះសឈាម ុះ 

 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 

ែាប់សដើមសញ្ជា បម្តបាក់ឌ្ុប (ម្ប ងថាន ក់ជាតិថាន ក់េី 12) សញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើបំសេញ កយសំុ និងថ្លៃែុុះសឈាម ុះ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់្ុរកិែច៖ 460ដុោៃ រ/ឆ្ន  ំ240ដុោៃ រ/នមាស 

ភាសាអង់សគ្ៃសសម្មាប់េំនាក់េំនង៖ 430ដុោៃ រ/ឆ្ន  ំ225ដុោៃ រ/នមាស 

 

បសម្ងៀនភាសាអង់សគ្ៃសជាភាសាបរសេស៖ 430ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 225ដុោៃ រ/នមាស 

 

មុខជំនាញទងំអស់៖ 410ដុោៃ រឆ្ន  ំ215ដុោៃ រ/នមាស 

 

ថ្លៃសិកាសលើមុខជំនាញមួយែំនួនអាែនឹងខុសរន េី 10ដុោៃ រ-20ដុោៃ រ។ សូមទក់េងសកលវិេាល័យសម្មាប់េ័ត៌មានបបនថម។ 

 

អាហារបូករណ្៖៍ 

 

ឆ្ន េំី 1 និងេី2៖ 

និសេាស A៖បង ់320ដុោៃ រ 

និសេាស B៖បង ់340ដុោៃ រ 

និសេាស C៖បង ់360ដុោៃ រ 

និសេាស D៖បង់ 380ដុោៃ រ 

និសេាស E៖បង់ 400ដុោៃ រ 

 

ឆ្ន េំី3 & 4៖ 

ម្តូវបង់410ដុោៃ រសលើម្គ្ប់មុខជំនាញទងំអស់ 

 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាក់េំនង៖ 

បវបសាយត៍៖www.vanda.edu.kh 

អុីបមល៖vanda@camnet.com.kh 

សលខេូរសេា៖ 023 213 563 
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Western University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admission: 

 

Foundation Year / Bachelor Degree:  

High School Diploma or equivalent.  

Pass entrance exam. 

 

Associate Degree: 

High School Diploma or equivalent, or certificate of completion of 

Grade 12.  

Pass entrance exam. 

 

Tuition: 

 

Bachelor Degree:$450 per year 

Associate Degree: $450 per year 

 

Scholarships: 

 

Grade A: 100% scholarship  

Grade B: $240 

Grade C: $300 

Grade D: $360 

Grade E: 0% scholarship 

 

 

Contact Details: 

www.western.edu.kh 

info@western.edu.kh 

023 998 233 

No. 15, Street 173 

Facilities: 

Library 

Cafeteria 

Computer Lab 

Smart boards and 

Projectors 

Conference Hall 
 

‘My teachers here are great, they have helped me a lot 

with my work when I don’t understand.’ 
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សាកលវិេាល័យសវសសាើន 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 

 

ឆ្ន ំសិកាមូលោា ន / បរិញ្ជា បម្ត៖ 
សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ។ 
ម្ប ងែូលជាប់។ 

 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 
សញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិសញ្ជា បម្តបដលមានតថ្មៃសសមើ ឬ 

វញិ្ជា បនបម្តបញ្ចប់ថាន ក់េី12។ 
ម្ប ងែូលជាប់។ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

បរិញ្ជា បម្ត៖450ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 

បរិញ្ជា បម្តរង៖ 450ដុោៃ រ/ឆ្ន ំ 
អាហារបូករណ្៖៍ 

និសេាស A៖អាហារូបករណ្ ៍100% 

និសេាស B៖ 240ដុោៃ រ 

និសេាស C៖ 300ដុោៃ រ 

និសេាស D៖ 360ដុោៃ រ 

និសេាស E៖រម នអាហារូបករណ៍្ 

 

 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាកេ់ំនង៖ 

បវបសាយត៍៖ www.western.edu.kh 

អុីបមល៖ info@western.edu.kh 

សលខេូរសេា៖ 023 998 233 

អររសលខ15 សៃូវ 173 

បរកិាខ រ៖ 
បណាណ ល័យ 
ហាងកាស ា 
បនាប់កំុេយូេ័រ 

កាត រសខៀនឆ្ៃ តថ្វ និង 
សាលម្បជំុ 
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Zaman University 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Admission: 

 

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: 

 

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. 

 

Contact university for updated fees. 

 

Scholarships: 

 

Zaman offers a wide range of scholarships, contact the University for more information  

 

Contact Details: 

www.zamanuniversity.edu.kh 

info@zamanuniversity.edu.kh 

023 996 111 

No. 8, Street 315 

Facilities: 

Conference Hall 

Computer and 

Language Lab 

Modern Canteen 

Projectors 

Smart Boards 
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សាកលវិេាល័យ ាមា៉ា ន់ 

 

  

លកខខណ្ឌ ែលូសរៀន៖ 
បរិញ្ជា បម្ត៖ 
បញ្ចប់វិេាល័យ និងម្ប ងជាបប់ាកឌ់្ុប 

ម្ប ងជាប់ (សលើវិញ្ជា សារគ្ណិ្តវិេា រូបវិេា នងិតកាវិេា)។ 

សតសតជនំាញភាសាអង់សគ្ៃស (ម្បសនិសបើធាៃ ក់ អនកម្តូវែុុះសឈាម ុះែូលសរៀនកនងុថាន ក់សម្តៀមភាសាអង់សគ្ៃស)។ 

 

ថ្លៃសកិា៖ 

ថាន ក់សម្តៀមភាសាអង់សគ្ៃស)៖ 1,000ដុោៃ រ៖/នមាស 

មហាវិេាល័យសិលបៈ មនុសេសាស្តសត និងភាសារ៖ 1,250ដុោៃ រ/នមាស 
មហាវិេាល័យសសដាកិែច និងវិេាសាស្តសតរដាបាល 

មហាវិេាល័យេត័មាន និងបសែចកវិេាកុំេយូេ័រ៖ 1,500ដុោៃ រ/នមាស 

មហាវិេាល័យវិសាករ៖ 2,000ដុោៃ រ/នមាស 

ថ្លៃែុុះសឈាម ុះ៖ 500ដុោៃ រ/ឆ្ន ំសិកា 

 

សូមសាកសួរសៅខាងសាកលវិេាល័យសម្មាប់ថ្លៃសិកាបម្បម្បួល 
អាហារបូករណ្៖៍ 

 

សាកលវិេាលយ័ ាមា៉ា ន់សដល់អាហារជាសម្ែើនកបនៃង សមូទក់េងមកកាន់សាកលវិេាល័យសម្មាប់េត័៌មានបបនថម 

 

បរកិាខ រ៖ 
សាលម្បជុ ំ

បនាប់កុេំយូេ័រ នងិភាសា 

កងេ់ីនេំសនើបទន់សមយ័ 

Projectors 
កាត រសខៀនឆ្ៃ តថ្វ 

េ័ត៌មានលមអិតេំនាកេ់ំនង៖ 

 

បវបសាយត៍៖www.zamanuniversity.edu.kh 

អុីបមល៖ info@zamanuniversity.edu.kh 

សលខេូរសេា៖ 023 996 111 

អររសលខ8សៃូវសលខ 315 
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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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ឧបសមព័នធ 

 

ការេនយលអ់េំកីម្មតិសិកាសសេងៗរន ៖ 
ថាន កឆ់្ន ំសកិាមលូោា ន៖ 
ថាន ក់ឆ្ន ំសិកាមូលោា នគឺ្ជាវគ្គសិកាបណ្នាំរយៈសេលមយួឆ្ន ំ បដលសាកលវិេាល័យមួយែំនួនតម្មូវឲ្យសិសេនិសេិតបញ្ចប់មុនសេលចាប់សសដើមមុខជំនាញរបស់ខៃួន។ 

 

បរញិ្ជា បម្តរង៖ 

ថាន ក់បរិញ្ជា បម្តរងគឺ្ជាកម្មិតសិកាបដលមានរយៈសេលេីរឆ្ន ំ។ សិសេនិសេិតបដលបានបញ្ចប់ថាន ក់េី 12 មិនថាបានម្បលងជាប ់ ឬធាៃ ក់កម្មិតសញ្ជា បម្តម្យមសិកាេុតិយភ្ូមិសនាុះសេ 
ក៏អាែសិកាថាន ក់បរិញ្ជា បម្តរងបាន។ សបើសទុះជាឱ្កាសការងារសៅបតមានសម្មាប់អនកបញ្ចប់កម្មិតបរិញ្ជា បម្តរងក៏សោយ ប៉ាុបនតមានកម្មិតតិែតួែខាៃ ំងជាងថាន ក់បរិញ្ជា បម្ត។ 
សាកលវិេាល័យមួយែំនួនអនុញ្ជា តឲ្យនិសេិតសសារេីកម្មិតបរិញ្ជា បម្តរងសៅថាន ក់ 
បរិញ្ជា បម្ត។ 

 

បរញិ្ជា បម្ត៖ 

បរិញ្ជា បម្តគឺ្ជាកម្មិតសិកាសៅសាកលវិេាល័យ បដលជាេូសៅមានរយៈសេលបីឆ្ន  ំ ប៉ាុបនត 
រយៈសេលសិកាក៏អាែយូរជាងសនុះសងបដរ។ 
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Top 20 Universities  

 
1. Royal University of Phnom Penh 

2. International University 

3. Royal University of Agriculture 

4. Zaman University 

5. Pannasastra University of Cambodia 

6. Cambodian Mekong University 

7. Western University 

8. Institute of Technology of Cambodia 

9. Norton University 

10. The University of Cambodia 

11. Build Bright University 

12. National University of Management 

13. Royal University of Law and Economics 

14. University of Puthisastra 

15. Université des Sciences de la Santé 

16. Asia Euro University 

17. Royal University of Fine Arts 

18. CamEd Business School 

19. University of Battambang 

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. 
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សាកលវិេាល័យលំោប់កំេូលទំង20 

1. សាកលវិេាល័យភូ្មិនាភ្នំសេញ 

2. សាកលវិេាល័យអនតរជាតិ 

3. សាកលវិេាល័យភូ្មិនាកសិកមម 

4. សាកលវិេាល័យ ាមា៉ា ន់ 

5. សាកលវិេាល័យបញ្ជា សាស្តសតកមពុជា 

6. សាកលវិេាល័យសមគ្ងគកមពុជា 

7. សាកលវិេាល័យសវសសាើន 

8. វិេាសាថ នបសែចកវិេាកមពុជា 

9. សាកលវិេាលយ័ន័រតុន 

10. សាកលវិេាល័យកមពុជា 

11. សាកលវិេាល័យសបៀលម្បាយ 

12. សាកលវិេាល័យជាតិម្គ្ប់ម្គ្ង 

13. សាកលវិេាល័យភូ្មិនានីតិសាស្តសត និងវិេាសាស្តសតសសដាកិែច 

14. សាកលវិេាល័យេុេធិសាស្តសត 

15. សាកលវិេាល័យវិេាសាស្តសតសុខាភិ្បាល 

16. សាកលវិេាល័យអាសុីអឺរ ុប 

17. សាកលវិេាល័យភូ្មិនាវិែិម្តសិលបៈ 

18. សាោ CamEd Business School 

19. សាកលវិេាល័យបាត់ដំបង 

20. សាកលវិេាល័យ IIC បសែចកវិេា 

 

បញ្ជីលំោប់ថាន កខ់ាងសលើ ដកម្សង់សែញេីបវបសាយត៍“4 International Colleges &Universities”។បវបសាយត៍សនុះ 
ចាត់ែំណាត់ថាន កស់ាកលវិេាល័យតាមកម្មិតម្បជាម្បិយភាេថ្នការបសាងរកតាមបវបសាយត៍។ សូមកត់សមាគ ល់ថាបញ្ជីលំោប់ថាន ក់សនុះគឺ្មិនបសអកសលើគ្ុណ្ភាេអប់រំស ើយ 
ស ើយមិនគ្ួរសម្បើជាសូែនាករបងាា ញកម្មិតែំណាត់ថាន ក់របស់សាកលវិេាល័យទំងសនុះស ើយ។ 
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បសនេី 
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Golden Futures 
បវបសាយត៖៍www.goldenfutures.org.uk 

អុបីមល៖info@goldenfutures.org.uk 

   

 

 

  

ម្កមុ  នុ  ាសឺ-កាៃ ស សលឹសូនិ អិល្ឌី្ ី

អររសលខ12 សៃូវសលខ222 រាជធានីភ្នំសេញម្បសេសកមពុជា 

េូរសេា/េូរសារ៖ (855) 23 214 142  

េូរសេាថ្ដ៖ (855) 78 567 863 

អីុបមល៖ fcinfo@firstclass.com.kh 


