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កលវិទ លយ័ សុ ីអឺរ ៉បុ

១- ចកវុិសយ័

កលវទិ ល័យ សុី អឺរ ៉ុប នឹងបណុះប ល គប់ក មិតជំ ញ និង កុងេ លបំណងេលីកសួយវសិ័យអប់រឱំ ន់ែតល 

បេសីរ បកបេ យគុណ ព សមត ព និង បសិទ ព េដីម េីឆីយតបេ នឹងត មវ រៃន ររកីចេ មីន ងំកុង និងេ បេទស ។

២- េបសកកម

េដីម ី ននូវគុណ ពអប់រ ំ បកបេ យ បសិទ ព កលវទិ ល័យ សុី អឺរ ៉ុប នេបសកកមដូច ងេ ម ៖

-ផល់នូវ រអប់រ ំ បកបេ យគុណ ពខស់ជំរុញ រ វ វ នងិេលីកកមស់កិចសហ បតបិតិ រ ពម ងំ រអភវិឌ ែផកបេចកវទិ  

េដីម ចូីលរមួ មួយ ជរ ភិ លកុង រអភិវឌ ធន នមនុស េ ពះ ច កកមុ

-អភិវឌ ន៍កមវធីិសិក េ យេ តេលី រ វ វ បេ ជន៍េដីម ី បកួត បែជង មួយៃដគូេលីទីផ រកុងតំបន់ និងពិភពេ ក។

៤- ែផន រយទុ សធំៗរបស់ កលវិទ លយ័
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ចុះទស នកិចសកិ ប ំ ២ំ០១៥ េ េខតែកប

ល ពីៃថទី១ ២ - ១ ៣  ែខធូ ២ំ០១៥ ថីៗ េនះ  
កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប  នេរ បចំដំេណ រទស កិច  

សិក ប ំ មំយួ េ នតំ់ប ន់ តស់ មុ ទ  គឺេខតែកប 
េ ះទន យ និងេខតកំពត សបេពលែដលកមុ កំពុងេរ ប 
ចំពិធីបុណ សមុ ទេ េខតកំពត ែដល នបុគលិក  

រ  និស តិ កប់ណិត និង កអ់នុបណិត ចូលរមួចំនួន  
៩ ០ ក ់េ ម រ ដឹក រំ ប ស់េ ក ប ណិត ទី នធុ់ច 
ប នអង ព គប់ គង កេ់ យបរ ិ ប ត ៃន កល  

វទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប។

េ កបណិត ទី នធុ់ច ន ប សន៍  ដំេណ រ 
ទស នកិចសិក េនះ គឺកុងេ លបំណងេដម េីឈងយល់ 
អំពីស នុព ល  និង រ គប់ គង រ ដ ល េខតែកប   
ពិេសស េ ះទន យ និងទស កម នសប យកុងពិធី 
បុណ ស មុ ទេ េខតកំព តផងែដរ។ េ កបណិតបនេទ ត 

 េដម េីឆយតបេ  ម ត មវ រ កែ់សង រ ប ស់ស ងម 
តិ និង និ រ រកី ច េ មន រ ប ស់តំប ននិ់ង ពិភ ព េ ក 
កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប  ន េ តេ េល រព ងឹង 

រច សមន័ គប់ គង គបែ់ផកព ងឹងនិងេលកកមស់សមត 
ព រ កុង របេ ង ន និង រេរ នរបស់និស តិ 

ពម ងំកិច រ វ វ ែដល វ ិ ន រដ៏ ំ ចប់ំផុត 
កុងនយ័ រអបរ់ ំ បកបេ យគុណ ពគឺ បពុេហតុ 
ដច៏ម ងកុង រេលកកមស់កតិ នុ ព តេិ េល កតំបន ់
និងអនរ ត។ិ មយួ េនះ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉បុ 

នអេ ញ គិនល ីៗ ត-ិអនរ តមិកេធបទប ញេដម  ី
ែចក រែំលក ប ទ ពិេ ធ ដ ល់និស តិ គប់ៗ ជំ នកុ់ង េពល 
កពុំងសិក េហយក៏ នផល់ឱ សឲ នសិ តិចុះេធកមសិក  
កុង រផ រ បរ់ ង ទឹសីេ នឹង រអនុវត កែ់សងែដល 

ទុនដសំ៏ នស់ ប់ រសរេសរ រ  និងនិេកបបទ 
ប ប់ រសិក ។

កុងដំេណ រទស នកិចសិក េនះ ឯកឧតម អុឹង យ 
អ ភិ ល រ ង  េខតែកប ន េធប ទ ប ញ អំពីស នុព ល 
និង រ គប់ គងរដ លេខតែកបេ យេលកេឡងអំពីចកុ 

វស័ិយ អ ភវិ ឌ ន ៍យ ន រ  យុទ សអ ភវិ ឌ ន ៍ែផន រ 
សកម ពរបស់រដ លេខត និងប បឈម  ែដល 
េខត ន និង កំពុង ជួប បទះដ ល់ បតិភូ ក ល វទិ ល័យ 

សីុ អឺរ ៉ុប  េដម សិីក េឈងយល់ និងចូលរមួេ ះ យ 
ែថរក រ រ និងអភវិឌ ន៍ មយួ េ េខតែកបេនះ និង 
ទូ ងំ ពះ កកមុ ។ ទនឹមនឹងេនះ ឯកឧតម អុឹង 

យ ក៏ នែថងនូវ រ េ តសរេសរ ចំេ ះ រ រកីចេ មន 
រ ប ស់ ក ល វទិ ល័យ  សីុ អឺរ ៉ុប ែដល នធន ន គប ់

នស់ បអ់ភវិឌ នវ៍ស័ិយអបរ់ ំ ពិេសស នអ រសិក  
ល់ខួន នកមស់រហូតដល់ ១៥ ន។់

សូមរលឹំកផងែដរ  កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប 
កំពុងេ ជសេរ សនសិ តិឱ ចូលេរ ន កប់ណិត និងបរ ិ ប ត 

នខ់ស់េលឯកេទស៖ គប់ គង ណិជកម,  បេចកវទិ  
ពត័៌ ន ,  ប េ ង ន អ ងេ់គស ,  វទិ សេសដកិច, 
វទិ សន េ យ,  រ ដ ល រ ណៈ,  នីតិ ស 
និងទំ កទំ់នងអនរ តិ។ ចូលេរ នេ ៃថទី១៩ ែខធូ  ំ
២ ០ ១ ៥  ស បវ់ គេ រ-៍ ទិត  និង ៃថទី២ ៣  ែខធូ  ំ
២០១៥ ស បវ់គចន-សុ ក។ េ យែឡក កប់រ ិ ប ត 
និងបរ ប តរង ចូលេរ នេ ៃថទី២៤ ែខធូ ២ំ០១៥។ 
ពត័៌ ន ប ែនម ៖  ផះេលខ ៦ ០  ផូវ េលខ ១ ៤ ៦  ែកង ផូវ 
េលខ ២ ៥៧ ស តទឹ់កលក២់ ខណទួលេ ក ជ នី 
ភេំពញ/ 015 720 072, 092 882 383, 017 74 84 14, 017 
799 889។
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កលវិទ លយ័ សុ ីអឺរ ៉បុ នសហ រ មួយកងពលតូចេលខ៧០ 

េរ បចំកមវិធីបំប៉នជំ ញជេម សប ន់កងុ សន 

េ កបណិត  សុ ព កលវទិ ធិ រ កល 
វទិ  ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ន ន ប សន៍  េ យអនុវតន ៍

មេសចកសីេ មចេលខ ០១/១៥ គ.ទ.ក សសរ ចុះៃថទ ី២៦ 
ែខម ក  ២ំ០១៥ សីពី រ កឱ់ េ ប ស់សង់ តិ 
ស ប់ រទទួល ល់គុណ ពអបរ់េំល គឹះ នឧតម 
សិក កុងសង់ ទី៧ និ យពីធន ន រូប វនែដលគណៈ 
ក ធិ រទទួល ល់គុណ ពអបរ់ៃំនកមុ ន កឱ់  
អនុវតន ៍  ន េរ ប ចំសិ េនះេដម បី ណុះ A E U
ប លបបំន៉បែនមេលជំ ញជេម សប នកុ់ង សន 
និង រេ ប ស់ឧបករណ៍ពនតអ់គីភយ័ជូនដល់បុគលិក 

រ  ពិេសស និស តិ ឱ ន េធលំ តអ់ នុវ តន ៍
កែ់សង មយួនឹងឧបករណ៍ រ រអគីភយ័របស់ កល 

វទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ែដល ន ប។់

េ ក ប ណិត ន ប ែនម េទ ត   សិ  
បណុះប លបំបន៉ចំេណះដឹង មូល នអំពី រជេម ស
ប នកុ់ង សននងិ រេ ប ស់ឧបករណ៍ពនតអ់គីភយ័ 
េនះ ពិត នអតនយ័ អត បេ ជនធំ៍បំផុតស បប់ុគ 
លិក  រ  និង និស តិ  េ ះ នឹង ជួយ ឱ េយង 

ន រតីរងឹ ំ ៊ ន បយុទតទល់ នឹង ពតឹិ រណ៍េ ហល 
ឬអគីភយ័ មយួេកតេឡយេ យយ  េហតុេ យយក 
នូវ ចំេណះដឹង  ប ទ ពិេ ធ ន ៍ ែដល េឃញ កុង ៃថេនះ  
មូល នកុង ររេំ ះខួនឱ ទទួល នសុខសុវតិ ព និង 

ច ជំនួយដល់អករងេ ះេផ ងេទ ត។

សិតេ កុងពិធីដ៏ នអតនយ័េនះ ឯកឧតម ឧតម 
េសនីយេ៍   សូយ  រទិ  េមប រ រ ងទ ទួល រ រ 
ហឹកហឺនៃនកងពលតូចេលខ៧០ និងសហ រ ី នេធបទ 
ប ញពី បេភទៃនឧបករណ៍ស បេ់ ប ស់កុង ន

សន និងពីរ េប បេ ប ស់ឧបករណ៍ ងំអស់េ ះេ  
ម លៈេទសៈ និង មបេចកេទសជូនដល់អងពិធី ងំ 

មូល។ ឯកឧតម ឧតមេសនីយេ៍  នេធ រេ តសរេសរ 
ដល់ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ែដល កលវទិ ល័យ 
ទីមយួកុង បេទសកមុ ែដល នសហ រ មយួអង ព 
កងពលតូចេលខ៧០ និង នេសឱ កម រ ររបស់េ ក 
េធលំ តស់ ម ជូន ដ ល់ បុគលិក  រ  និង បូន ៗ 
និស តិ នយល់ដឹងពីមូល នអំពី រជេម សប នកុ់ង

ន សន និង រេ ប ស់ឧបករណ៍ពនតអ់គីភយ័ 

ល ពី ពឹក ៃថទី១ ៦  ែខធូ ២ំ ០ ១ ៥ េនះ ក ល វទិ ល័យ  សីុ អឺរ ៉ុប ( ) A E U
នេរ បចំសិ មយួសីពីកមវធីិបណុះប លបំបន៉ជំ ញជេម សប នកុ់ង

ន សន និង រេ ប ស់ឧបករណ៍ពនតអ់គីភយ័ជូនដល់បុគលិក រ  
និង និស តិ ៃន ក ល វទិ ល័យ  សីុ អឺរ ៉ុប េ យ នកិចសហ រ 

មយួអង ពកងពលតូចេលខ៧០។ 
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កុងេពលេនះ។ 

ឯកឧតម ឧតមេសនីយេ៍  សង មឹ ៉ ងមុត ំ  
សកម ពេនះ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប េ ែតបន  
េរ ង ល់  ំេដម ផីល់ចំេណះដឹងដល់បុគលិក រ  
និស តិស បយ់កេ រ រ ខួនផង និង ចជួយដល់ 
អករងេ ះផង េហយឯកឧតម រកី យ គមនចំ៍េ ះ 

កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុបកុង រប ូ នបុគលិក  
រ  និស តិ  េធទ ស ន កិចសិក ដ ល់ទី ងំ ក ង ព ល តូច 

េលខ៧០ េ យ ល់េដម សិីក េរ នសូ តបែនមពីរេប ប 
សេ ះបឋ មេផ ងៗេទ ត េ ះ េបសិន េយង យល់ 
ដឹងពី រ  សេ ះបឋម និង រអនុវត នលេ ះ ពិត 

ផល់ ព យ សលដល់ រយកេ សេ ះបនេទ ត។ 
េ យពី នេធបទប ញសីពី រជេម សប នកុ់ង  

ស ន និង រ េ ប ស់ឧ ប ក រ ណ៍ព នតអ់ គីភយ័ រចួ ម ក 
សិ ម ងំអស់ នអនុវតនេ៍ យ ល់ មយួ កម រ

រហកឹហឺនៃនកងពលតូចេលខ៧០ ដូច រជេម ស នសិ តិ 
េចញពីអ រសនិសីទ នទី់១៣  េ ន់ ន់ ល់ដីនិង 

ងេ អ រ ពម ងំ តពី់ រេ ប ស់ ន ញ់ទឹក 
និងឧបករណ៍ពនតអ់គីភយ័និងឧបករណ៍សេ ះបឋម គប់
បេភទ។

សូមរលឹំកផងែដរ  កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប 
កំពុងេ ជសេរ សនិស តិឱ ចូលេរ ន កប់ណិត និងបរ ិ  
ប ត នខ់ស់េលឯកេទស៖ គប់ គង ណិជកម,  បេចក 
វទិ ពត័៌ ន, បេ ង ន អងេ់គស, វទិ សេសដកិច, 
វទិ សន េ យ,  រ ដ ល រ ណៈ,  នីតិ ស 
និង ទំ កទ់ំន ង អ នរ តិ។  ចូល េរ ន េ ៃថទី១ ៩  ែខធូ 

២ំ ០ ១ ៥  ស បវ់ គេ រ-៍ ទិត  និង ៃថទី២ ៣  ែខធូ 
២ំ ០ ១ ៥  ស បវ់ គច ន- សុ ក។  េ យ ែឡក ក ់

បរ ិ ប ត និងបរ ប តរង  ចូលេរ នេ ៃថទី២៤ ែខធូ 
២ំ០១៥។ ពត័៌ នបែនម៖ ផះេលខ៦០ ផូវេលខ១៤៦ 

ែកង ផូវ េលខ២៥៧ ស តទ់ឹកលក២់ ខណទួលេ ក 
ជ នីភេំពញ 015 720 072, 092 882 383, 017 74 84 

14, 017 799 889។
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កលវិទ លយ័ សុ ីអឺរ ៉បុ៖ និស តិ 

និង រ  រកី យលទទួល ថំី!

កុងេ លបំណងេដម បីេងតបរ ិ សលស ប់
រសិក រចិន  និងេធឱ បេសរេឡងនូវក មតិៃន ព 

រកី យ រ ប ស់និស តិ កុង រ សិក ចិន ប េងត េវទិ  
សិក ចិនរមួ  េដម ី ររកីចេ មនរមួ េធឲ និស តិ 

នែ់តយល់ច ស់បែនមេទ តអំពីវប ធមៃ៌នពិធីបុណ ចូល
ំ បៃពណី តិចិន ប េងន រ េលក ទឹក ចិតនិង ចំ ប ់
រ មណ៍រ ប ស់និស តិ កុង រសិក ចិន។ េ ៃថទី៣ 

ែខកុមៈ ២ំ០១៦ េវ េ ៉ ង ៨ និង ៣០ ទី ពឹក  
វទិ ន ខុង ជឺៃន ជ ប ណិត ស ក មុ  និង និស តិ ក ់
បរ ិ ប តអក រ សចិនៃន កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប 

នេរ បចំ ផូវ រ នូវកមវធិីែដល នេ ះ  "អបអរ 
បុណ ចូល ចិំន" េ នទ់ី១៣ ៃន កលវទិ ល័យ សីុ 
អឺរ ៉ុប។

កិចេបកកមវធិី េ កបណិត   សុ ព កល 
វទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប  ែថងអំណរគុណដល់វទិ ន ខុង ជី  
ែដល ន រពេ កមវធិីេនះេឡងេដម ី នយល់ច ស់ពី

បវតិ សរបស់ បេទសចនិេ យ នែ់តច ស់ែថមេទ ត។

ឯកឧតមបណិត  មុនីឫទិ យកវទិ នខុង ជឺ 
ៃន ជបណិត ស កមុ ន ន ប សន៍ រយៈេពល 
៦ េំនះ េ យទទួល ន រមពីីឯកឧតមបណិត ឌួង ង 
េទប កេ់រ ន ចិនទទួល ននូវ ររកីចេ មនរមួផ ំ  
មយួ ប ទ ពិេ ធ នរ៍ ប ស់វទិ ន  និស តិ ទ ទួល ន នូវ 

រសិក ចិន បកបេ យគុណ ព និង នឱ ស 
រ រ។  េលសពីេនះវទិ ន នផល់ រូបករណ៍ 

ជូនដល់ កដ់កឹ ំ រ  និងនិស តិរបស់ កលវទិ  
ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប េ ចនរយ ក់ នេ បំេពញទស នកិច 
សិក និងេ បន រសិក េ បេទសចិន។ គួរប កផ់ង 
ែដរ   ក មវធិីេនះក៏ ន ព ងីក ចំេណះដឹង ចិន និង 
បេងន ព ននិង រយល់ដឹងរបស់និស តិ េដ ៉ តឺមង៉ ់
អក រ សចិនៃន កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ផងែដរ។

និស តិ កប់ រ ិ ប តអ ក រ សចិន   ក ល 
វទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប  គប់ កេ់ ច ងបទចេ ម ង “  GONG

4



ទំពរ័
PAGEAEU

NEWSLETTER

ពឹតិប ត កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុបសិ -ទស នកិចសិក -ទំ កទំ់នងអនរ តិ | Seminar-Study Tour-International Relatoins

XI FA CAI ZHANG WEN  ” រមួ  ពម ងំេ ក គ   
FENG CUI YING HUA និងអក គ     … េធ រសំែដងក ច ់
កុងហូ េដម េី យេភ វកិតិយស ងំអស់កដូ៏ច េ ក គ 
អក គ និងនិស តិ ងំអស់ែដលេ អងុយទស ទទួល 

រ មណ៍ នែ់តេ ពី " រ ច ប ទ វ ប ធ មរ៌ ប ស់ចិន "  កុង 
េ លបំណងេដម ជំីរុញ ពរកី យរបស់និស តិបរ ិ ប ត
អក រ សចិនកុង រសិក ចិន ។  ក មវធិីៃថេនះក ៏

ន រេលកទកឹចិត ពិេសសស បនិ់ស តិេឆមកុងឆ ស 
េនះ ែដល ទ ទួល នចំ ត់ ក ់ ន ដូច    Q I U

WENXIAN។ល។ មយួ េនះ នកមវធិីេលងែល ង 
កំ ន    "  ម ី ម"ី "  កំ តេ់ចញ គបឧ់បសគ" "ដំេណ រ រ 
រលូន  "  " ស កេ់ពញេ េ ៉   " និងែល ងកំ នដស៏ប យ 
សរកី យេផ ងៗេទ ត និង ក់ ញនិស តិ េ ចនចូលរមួ 
េលង ៉ ងសកម "សុខសនិ ព"  " ម គីជំរុញេ មុខ " 
"រមួក ងំ ម"ី និងែល ងកំ ន លកណៈសមូហ ព 
េផ ង េទ ត ងំអ ស់ សហ រ េ យេ ះ រមួចិតែតមយួ 
អស់សំេណ ច គបេ់ពល។
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 ពឹកៃថទ២ី៥ ែខមថុិ  ២ំ០១៤ កលវទិ ល័យ 

សីុ អឺរ ៉ុប សហ រ មយួ គឹះ នមី កហិរ វតុធ រ 

ភូម ិ(េខមបូ ) អិលធីឌីនិងអង រ Good Return Australia 

នេរ បចំសិ េ ម ប នបទ“ រអបរ់ចំំេណះ 

ដឹងហិរ វតុស បយុ់វជនកមុ មរយៈកមវធិីេរ នេដម  ី

ជីវតិ នែ់ត បេសរ”។

េ ក សុខ េវ ន ប ន យក បតិបតិ ន ន ប សន ៍

 សិ េនះ តវ ន បេងត េឡង កុង េ លបំណ ង 

ែចករែំលកនូវចំេណះដឹង មូល ន កព់ន័នឹងបំណិនជីវតិ

អពំរីេប បរស់េ កុង រ គប់ គង ច់ ក់ គប់ គងបណុំល 

និង រសន ។ំ

េ កបណិត សុ ព កលវទិ ធិ ររង កលវទិ  

ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ក៏ នេលកេឡងពី ររកីចេ មនឥតឈប ់

ឈរ ងំបរ ិ ណនិងគុណ ពៃន របណុះប ល ងំ

េនះគឺេ យ រ រណជនទូេ ពិេសសអកសិក ន

ផល់ជំេន រចិត ៉ ងមុត មំកេល កលវទិ ល័យ។

េ កបណិតក៏ នេលកេឡងពី ររកីចេ មនកុងវស័ិយហិរ  

វតុែដរកុងេ ះវស័ិយ គឹះ នមី កហិរ វតុកំពុង ន រ ប

កួត បែជង មយួ គឹះ នធ រ។

មយួ េនះផងែដរេ ក ទិត  កំរង អកឯកេទសបណុះ 

ប លចំេណះដឹងហិរ វតុ និងេ ក Jason Weise  

Field Support Officer នេធបទប ញដល់អងសិ  

នូវ ចំេណះដឹង ែផក ហិរ វ តុ ដូច រ ស ន  ំ រ 

គប់ គង ច់ ក់ រ គប់ គងបំណុល ពម ងំ របងីត 

នូវទស នវស័ិយ ល់ខួនបេងតនូវកី សៃមរបស់ខួនេដម េីធ 

ឲ កី សៃមរបស់ពួកេគ យ រពិតដល់យុវជនកមុ  ។ 

េហយនិស តិក៏ នទទួលនូវគំរូ យៗ េ ចនសីពី រ គប់

គង កចំ់ណូល កច់ំ យ និងអីេ ត មវ រនិងអី 

េ រចង់ ន េ ក គិន នេធ រប ញ មរយៈ 

LCD និងរូបស យេដម ឲី និស តិ យយល់ និងឲ  

នែ់តច ស់ែថមេទ ត ៕

ធ រភូមិ និងអង រ  េធសិ សពីី រអប់រ ំGood Return Australia

ចំេណះដឹងហរិ វតុស ប់យវុជនកមុ េ  AEU
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 On the morning of June 25 , 2014, the Asia Euro th

University in cooperation with Thaneakea Phum 
Microfinance (Cambodia) Co.Ltd and Good Return 
Australia organized a workshop on Financial Education 
for Youth through Study Program for Better Life.

Mr. SokVoeurn, an Executive Director, said that the 
workshop was held to share fundamental knowledge 
relevant to cash, debt and saving management with all 
participants.

Dr. Chea Sopheap, Vice Rector of the Asia Euro 
University, also saidthat the gradualdevelopment 
inbothquantity and quality results from the trust of the 

public toward Asia Euro university. He further added that 
microfinance is now competing with banks. 

Mr. TithKomrang, a trainer in finance, and Mr. Jason 
Weise, a Field Support Officer, gave a presentation on 
financial education such as saving, cash, and debt 
management. Furthermore, he emotionally encouraged 
participants to determine self-vision and visualization in 
order to make both dreams come true. The participants 
and students were given some simple tasks for managing 
financial troublesome, income and expenditure, through 
graphs that helped facilitate in their understanding.

Thaneakea Phum Micro finance and Good Return Austalia Organization Organizeda 
Workshop on Financial Education for Cambodian Youths at AEU
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កលវិទ លយ័ សុ ីអឺរ ៉បុ ចុះ  មួយ កលវិទ លយ័ MOU

វិទ ស និងបេចវិទ  ឆុងឈងី

 រ េស ល  ៃថទ២ី ៥  ែខក ក  ២ំ ០ ១ ៤  េ  
កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉បុ ផូវកមុ េ មស តទឹ់កលក១់ 

ខណទួលេ ក ជ នភីេំពញ នេរ បចកំមវធីិចុះអនុស  រណៈ 
ៃន រ េ គយល់ រ ង កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប  ៃន 
ពះ ច កកមុ   និង កលវទិ ល័យវទិ ស 

នងិបេចវទិ ឆុងឈងី ៃន រណរដ ប នតិចនិ េ យ 
ន រ អ េ ញ ចូលរមួពីេ ក យូ វរីៈ អនុ ប ន យក 
នឧតមសិក ៃន កសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី ។

េ កឌួង ង កលវទិ ធិ រ កលវទិ ល័យ សីុ 
អឺរ ៉ុប  ន ន ប សន៍ េ យពី នកិច ពមេ ព ង  
មយួវទិ នខុងជឺៃន ជបណិត ស កមុ លពីៃថទី៦ 
ែខឧស  ២ំ០១០មក កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ែដល 

កលវទិ ល័យែតមយួគតេ់ កមុ ែដលទទួល ល់ 
េ យ ន ទូត ៃន រ ណ រ ដ ប និត ចិន  ប ំ ពះ 

ច កកមុ េល របណុះប ល ចិន បព់ី 
ក មតិ កប់រ ិ ប តរងេឡងេ ។ មរយៈេករេ ះេនះ 
េទប បព់ី ២ំ០១៣ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប យ  
មជ មណល ងំពិពរ័ណ៍ កឧ់តមសិក របស់ បេទសចិន។

កែ់សង លពីៃថទី២២ ែខឧស  ២ំ០១៤ កលវទិ  
ល័យ ន ទ ទួល ៃដគូរ ចំនួន ២២  ក លវទិ ល័យ រ ប ស់ 
បេទសចិនកមចូលរមួកុង រ ងំពិពរ័ណ៍េនះគឺេកនេឡង 

ចំនួន ៨េបេ ប ប េធ ប នឹង ២ំ០ ១៣។ មយួ េនះែដរ 
េ យ ែតកំេណ នរបស់និស តិែដល ំ ទនិងេជ កេ់ល 

របណុះប លធន នមនុស របស់ កលវទិ ល័យ 
សីុ អឺរ ៉ុប  េទបឯកឧតមខិតខំសះែសងរកៃដគួរអភវិឌ ន ៍

ក ងអ រសិក ែដល ន កមស់១៥ នប់ែនមេលទី ងំ 
បចុប នែដល ន៣អ រនិង នកមស់៦ ន។់

េ ក កលវទិ ធិ រ ន ន ប សនប៍ន   េ ល 
បំណងធំបំផុត កុង កិចសហ រ េនះ ន ៤ចំណុច គឺ (ទី១ ) 
បេងតកិចសហ បតិបតិ រ េល រសិក វ វ ,  (ទី២) 

េដម ី ស់បូរបទពេិ ធនក៍ដូ៏ច ទស នៈកិចសិក បគុលិក 
រ  គណៈ គប់ គងនិងនិស តិេ វញិេ មក, (ទី៣) 

េដម ទីទួល ល់េ កឌីត មរូបមន២+២ និង (ទី៤)  
ពិេសស  េដម ផីល់ រូប ក រ ណ៍ជូន ដ ល់និស តិ ក ល 
វទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉បុ េ សិក េ កលវទិ ល័យវទិ ស 
និងបេចវទិ ឆុងឈងីៃន រណរដ ប និតចិន។

កិចចុង េ យ កុង ពិធីចុះអ នុស រ ណៈេនះេ ក  យូ វរីៈ 
ង ម យក នឧតមសិក  ៃន កសួងអបរ់ ំយុវជន និង 

កី ន ន ប សន៍  “ខំុ នេសចកីសប យរកី យ 
ងំ ស់េ យ ន េឃញ ក ល វទិ ល័យ ៃន បេទស 
ងំ ពីរ  ក លវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប  ៃន ពះ ច ក 

កមុ និង កលវទិ ល័យវទិ សនិងបេចវទិ ឆុងឈី
ងៃន រណរដ ប និតចិន នេធកិចសហ រ  
មយួ ៉ ងល បេសរ ម បៃពណីកមុ -ចិន េរ ងរហូត 
មកសំេ េលកសួយវស័ិយអបរ់ ំសិល ះវប ធម ៌នងិអក រ ស 
ឱ នែ់តខស់និងសីុជេ ែថមេទ ត”។

ទនឹមនឹងេនះេ ក ន ន ប សនេ៍ យសងតធ់ន់  
េធ ៉ ង សំុឱ កិចសហ បតិបតិ រេនះ យេ បៃព 
ណីឋតិេថរចរី ល េរ ងរហូតែដល បកបេ េ យគុណ ព 
និង បសិទ ព អ បរ់ខំស់ស ប់ ផលែផ ដល់កុលបុ ត 
កមុ គបជ់ំ ន៕់
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Asia Euro University (Cambodia) Signedan  withMOU
Chongqing Science and Technology University (China)

In the afternoon of 25 July 2014, Asia Euro University, 
Kampuchea KromBlvd, SangkatTeukLaak I, Khan 
ToulKok, Phnom Penh organizedaceremony of signing a 
memorandum of understanding between Asia Euro 
University (Cambodia) and Chongqing Science and 
Technology University (China). The ceremony was 
witnessed by Mr. Yu Vireak, Deputy Chief of the 
Departmentof Higher Education, the Ministry of 
Education, Youth and Sport (Mo ). EYS

His Excellency Duong Leang, Rector of Asia Euro 
University, stated that after signing the agreement, held on 
6 October 2010 with the Confucius Institute, the Royal 
Academy of Cambodia, Asia Euro University is the only 
university in Cambodia which offers associate and 
bachelor's degrees in Chinese language, recognized by the 
Embassy of the People's Republic of China to Cambodia. 
Regarding the agreement and cooperation between both 
parties, ChinaHigher Education Exhibition has been 
hosted at Asia Euro Universitysince 2013.       

On 22 May 2014, Asia Euro University hosted a Higher 
Education Exhibition which was participated bytwenty-
two partner universities from China. If compared with the 
event in 2013, the number of universities participating in 
the exhibition increased eight times. Furthermore, 
considering the increasingnumber of students who trustin 
the training program, H.E Duong Leang, Rector of Asia 
Euro University,attempted to expandthe network and 
promote collaboration programs with potential partners to 
build a new 15-floor academic building, in addition to the 
existing three 6-storey buildings. 

The Rector highlighted that the primary goal of this 
cooperation consists of four main points: (1) establishing 
research collaboration, (2) exchanging experiences – 
study tours for lecturers and students of the involved 
universities, (3) recognizing each other's credits based on 
the formula 2 + 2 and (4) particularly awarding 's AEU
students the scholarships to pursue their degree at 
Chongqing Science and Technology University, the 
People's Republic of China. 

At the end of the  signing ceremony, Mr. Yu MOU
Vireak, the representative of the Mo , declared “I am EYS
extremely satisfied to have seen the universities of both 
countries, Asia Euro University, the Kingdom of 
Cambodia, and Chongqing Science and Technology 
University, the People's Republic of China, 
havingestablished good cooperation and collaboration 
with one another, with regard to theCambodia-China 
long-lasting relationship of education, arts, culture and 
literature”. He also stressed that both parties should “try 
all their best to keep this cooperation alivein order to 
assurequality and effective education forCambodian 
future generations".
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នទូតអង់េគសសហ រ មួយ កល វិទ លយ័ សុ ីអឺរ ៉បុ

ផ ពផ យ របូករណ៍េ សកិ េ បេទសអង់េគស

 លពីរេស លៃថទី១៨ ែខក  ២ំ០១៤ និស តិ 
គឹះ នសិក រដ និងឯកជន ម នី ជ រ នងិ រណជន 

ដេ៏ ចនកុះករមកពទូី ងំ បេទស នចូលរមួកុងពធិផី ពផ យ 
ពត័៌ ន រូបករណ៍របស់រ ភិ លអងេ់គសដល៏ ែីដល 

នេ ះ  “ឈវីនិនីង (Chevening)” ែដល ប ពឹតេ  
េ មអធិបតី ពរបស់េ ក Bill Longhurst ឯកអគ ជទូត 
ច កភពអងេ់គស និងេ ក ឌួង  ង កលវទិ ធិ រ 

កលវទិ ល័យ សឺុ អឺរ ៉ុប េ លសនិសីទអ ស 
សីុ អឺរ ៉ុប។

េ ក ឌួង ង ន គមន៍ ៉ ងកកេ់ ចំេ ះវត ន 

របស់ឯកអគ ជទូតអងេ់គស ែដល ន មំកនូវពត័៌ ន 
រូបក រណ៍ដសំ៏ នស់ បនិ់ស តិ កលវទិ ល័យ 

សីុ អឺរ ៉ុប  និង និស តិ ក មុ ទូ ងំ បេទស េដម ឲី ន 
ឱ សេ បន រសិក េ បេទសអងេ់គស ។ េ ក ន 
ប សនប៍ ន  េ ពីស រៈរូប វ នស ប់ រ េរ ន និង 

របេ ង នដទ៏ំេនបបំផុតរបស់ខួន កលវទិ ល័យ សីុ 
អឺរ ៉ុប ននិងកំពុងព ងីកកិចសហ បតិបតិ រ អនរ តិ  
បនប ប ់េដម ពី ងឹងគុណ ពអបរ់សំ បន់ិស តិរបស់ 
ខួននិងបេងតឱ សបន រសិក េ េ បេទស ដូច  
បេទស អ ងេ់គស េដម និង នទំនុកចិត ៉ ងមុត ំ  

និស តិ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប នឹង នសមត ព 
បឡង ប់ រូបករណ៍េនះ។

េ ក Bi l l Longhurs t  ន ន ប សន៍  បេទស 
អងេ់គស ន កលវទិ ល័យល ីៗ  កព់ិភពេ កេ យ 

ននិស តិបរេទស េ ចនែដល ននិងកំពុងសិក ។

ដូេចះនិស តិកមុ ែដល នសមត ព ចបន រសិក
េ បេទស អ ងេ់គស ន ម រ យៈ រូបករណ៍ “ឈវីនិ 
នីង (Chevening)” េនះផងែដរ។ មយួ េនះ េ កក៏ ន 
េ តសរេសរ ចំេ ះ រ រកីចេ មនរបស់ កលវទិ ល័យ 
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សីុ អឺរ ៉ុប  ែដល នបំ កស់ រៈទំេនប ៗកុងបរ ិ រណ៍ 
បេទសកមុ  នសុខសនិ ព និងសិរ ព នេ យ ។

សិត កុង ឱ សេនះ អតីត និស តិ កមុ ែដល ន េ ប ន 
រសិក េ ច កភពអងេ់គស មរយៈ រូបករណ៍េនះ 
នមកែចករែំលកបទពិេ ធនិងរេប បសិក វ វ 

ដ ល់និស តិ ក លវទិ ល័យ  សីុ អឺរ ៉ុប  ក៏ រ ណ 
ជន ែដល នវត នេដម ទីទួល ន រូបករណ៍េ បន

រសិក  េ ច កភពអងេ់គសផងែដរ។

សូមប ក់  កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប េទបែតសេ ធ 
កឲ់ េ ប ស់នូវអ រ សដទំ៏េនបរបស់ខួន១ខង កមស់ 

១៥ ន ់បែនមេទ ត លពីៃថទី២៥ ែខសី  កនងេ ថីៗ 

េ យទទួល ន រ ប់ រមណ៍និង នចុះអនុស រណៈ 
េ គយល់ មយួ កមហុ៊នកដូ៏ច  កលវទិ ល័យ 

តិ-អនរ តិ េ ចនពិេសសេបកបែនមនូវកមវធិអីនុបណិត 
គប់ គង ណិជកម លកណៈអនរ តិបេ ង ន

អងេ់គសសុទេ យសហ រ មយួ  I n t e r n a t i o n a l 
Business Academy of Scandinavia ( ) IBAS
ៃនសហ ពអឺរ ៉ុប។េដម អីបអរ ទរ រ កឲ់ េ ប ស់ 
អ រ ស សីុ អឺរ ៉ុប ដទំ៏េនបេនះ កលវទិ ល័យ សីុ 
អឺរ ៉ុប  នផល់ រូបករណ៍ បព់ី២០% ដល់ ១០០% 
េ ះ បឬ់ កក់េ៏ យដល់បូនៗ ែដល នប ប់ កឌុ់ប 
គប់ សិំក ងំអស់ ៕
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 In the afternoon of 18 September 2014, not only 
state and private students but also civil servants and the 
public participated in the workshop on the information 
dissemination onCheveningscholarships, provided by the 
British governmentto study in the . The ceremony was UK
presided over by Mr. Bill Longhurst, Ambassador of the 
British Embassy and H.E Duong Leang, Rector of Asia 
Euro University at -Golden Building Conference AEU
Hall. 

 H.E Duong Leanggave warmly welcome 
remarksto the British Ambassador, who gave toboth 
AEU's studentsand students across the country the 
opportunities to peruse their degrees in the . UK
Additionally, H.E Duong Leangsaid that , besides its AEU
own modernized facilities, has been gradually being 
promoted through international cooperation and 
collaboration programsto ensure the desirededucation 
quality for its students and, therefore, creating more 
opportunities toget access to the  and enable them to UK
win the scholarship. 

 Mr. Bill Longhurst said that the  has a high UK
number of prestigious universities with significantly high 
percentageof foreign students. Thus, Cambodian students 
can peruse their degrees in the , too. In that sense, he UK
also appreciated 's enhancement for acquiring AEU
modern facilitiesforthe local students.

 O n  t h e  o c c a s i o n ,  f o r m e r C a m b o d i a n 
Cheveningschoolarship recipientswho pursued their 
degrees in the  shared their experience and raised UK
awareness among 's students and other attendants. AEU
This can certainly motivate the participants to apply for the 
Chevening scholarship to the . UK

 Furthermore, Asia Euro University inaugurated 
its own15-storey building named -Golden AEU
Building, on 25 September 2014.  cooperates and AEU
collaborates, through a number of signed s,with MOU
companiesand other international universities. 
Moreover,  Asia Euro Universi ty  offersother 
international programs such as a Master of Arts in 
Business Administration – conducted in English. The 
program is cooperated along with the International 
Business Academy of Scandinavia ( ) of European IBAS
Union. During the inauguration of the -Golden AEU
Building,  offered 20%-100% scholarship AEU
program to all students of all academic year.

British Embassy in Cooperation with Asia Euro University
Disseminated Information of Scholarships to the UK
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និស តិឯកេទសអភិវឌ ន៍សហគមន៍ កលវិទ លយ័ សុ ីអឺរ ៉បុ 

ឧបតមអណូងសប់ជូនដលស់ហគមន៍ភូមិ ត ងំកក់ េខតកំពង់សឺ

 េ ៃថទី១ ៩  ែខតុ  ២ំ ០ ១ ៤  កដឹ់ក  ំ
រ  និងនិស តិ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ន 

ចុះកមសិក សីពី រអភវិឌ សហគមនដ៍ល់ កម់ូល ន 
និង ន េំ មយួនូវអំេ យដៃ៏ថ របស់ កលវទិ  
ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ដល់សហគមន៍ ប ពលរដែដល នទី 

ងំ សិត េ ភូមិ ត ងំកកឃំុ់េ ធិអ ងង សកបេសដេខត
កំពងសឺ់ ។

ដេំណ រចុះកមសិក េនះ នដកឹ េំ យេ ក េឈ ន វន 
កលវទិ ធិ រ រង ៃន កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប  និង 

អ ម ដំេណ រ េ យ េ ក ប ណិត  គី េសរវី ឌ ន ៍ ពឹទបុរ ស 
ម វទិ ល័យសងម សនិងេសដកិច េ ក េ ៉  សុ ត 
ប នេដ ៉ តឺមង៉អ់ភវិឌ សហគមន ៍។

ស ក ម ព ពឹក ៃថ១ ៩  ែខតុ  មនិ តឹម រ ចុះក ម 
សិក រ ប ស់និស តិ េទែថម ងំ រ ចុះជួយ ឧ បតមដ ល់ 
សហគមជ៍នបទ កី កែដលខះ ត ទឹក ស បេ់ ប ស់ 

មរយៈ រផល់អណូងសបម់យួែដលសហគមន៍ នឯក 
ព កកុ់ងវទិ ល័យ២៤ក  ែដលសិតកុងភូមិ ត ងំ 

កក ់េខតកំពុងសី ។

េ ក េឈ ន វន កលវទិ ធិ ររងៃន កលវទិ  
ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ន ន ប សន៍  េនះមនិែមន េលក 
ទីមយួ េទែដល ក ល វទិ ល័យ  សីុ អឺរ ៉ុប  ន ដឹក  ំ
និស តិចុះេធ រសិក និងដក សងប់ទពិេ ធនដ៍ល់ ក ់
មូល ន  រ សិក ែតេ កុង ក ល វទិ ល័យ មនិ ន ់
គប់ នស់ បបំ់េពញ រកិច មប បន័   

ពិេសសអង រមនិែមនរ ភិ ល ។ ចំេណះដឹង និងចំេណះ 
េធេនះមនិ ច ត់ ចពី់ នេទ ែត ចំេណះដឹងែដល 
បំេពញឱ េ វញិេ មក។

បណិត គី េសរវីឌ ន ៍ ពឹទបុរសម វទិ ល័យសងម ស 
និងេសដកិចនិង អក គប់ គង ម វទិ  ល័យ ឯកេទស 
អភវិឌ សហគមន ៍ៃន កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ន ន 
ចំ ប់ រមណ៍  េ យ នសំណូមពរនិងពិនិត េឃញ 

ប ពលរដែដលរស់េ កុងភូមិ ត ងំកកេ់នះ ែដល  
េរ ង ល់ ែំតងែតជួបនូវ រលំ ក ៉ ង ងំ ពិេសសគឺ 

រខះទឹកស បេ់ ប ស់និងទទួល នែដល មលូេហតុ 
ឱំ ន ពខះអ មយ័និង នជំងឺត តេ់ផ ងៗនិស តិ

ឯកេទសអភវិឌ សហគមន ៍ៃន កល វទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប 
នឯក ព ឧបតមអណូងសបេ់នះ េដម ជួីយស ល 

បនុកសហគមនក៍ដូ៏ច សិស នុសិស នមយួចំែណក 
ពិេសសេលវស័ិយអ មយ័និងទឹក ត។
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AEU Students Majoring in Community Development Donated a Handpump 
to Tro Paingkok Villagers, Kompong Speu

 On 19 October 2014,  management team, AEU
lecturers and students made a field trip in connection 
withCommunity Developmentand brought some donation 
to the villagers living in Tro Paingkok Village, Pur 
Angkrong Commune, Borset District, Kompong Speu. 

The field trip was supervised by Mr. Chhoeun Savorn,Vice 
Rector of , accompanied by Dr.  Serey Vuth, Dean AEU KY
of the Faculty of Social Science and Economics and Mr. 
Mao Sophat, Head of Community Development 
Department. 

The activityconsisted not onlyofmaking field trip, but also 
donating a handpump to an underprivileged and remote 
communitywhich has experienced water shortage. The 
community reached a mutual agreement to install the 
handpump in 24 September High School located in Tro 
Paingkok District, Kompong Speu.

It is not the first time that the students have beeninvolved in 
such an eventful field trip. The students earn a lot of 
experience from the community. In fact, study based 
exclusively on theories is not applicable when students are 
required to work at various institutions, especially in non-
governmental organizations, where practical know-how is 
an indispensable asset. “Theory and practice are 
intertwined,”Mr. Chhoeun Savorn said.

Dr.  Sereyvat, Dean of the Faculty of Social Science KY
and Economics and supervisor of the Faculty of 
Community Development of  said, “In response to AEU
the request of the citizens in Tro Paingkok Village, the 
AEU students majoring in Community Development 
realize that they annually have difficulties with water 
shortage, resulting in poor living conditions and various 

disease occurrence. Hence, the  students agreed to AEU
donate one handpump for handing currently-faced issue; 
in particular, the students can use clean water. 

In addition, the  students donated notebooks, pens AEU
and stationery to a hundred students. 

េ ពឧីបតមអណូងសបេ់នះ បូនៗនិស តិ កលវទិ ល័យ 
សីុ អឺរ ៉ុប ក៏ នឧបតមេស វេ  ប៊ចិ និងស រៈសិក មយួ 

ចំនួនេទ តដល់បូនៗសិស នុសិស  ១០០ កផ់ងែដរ ៕
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បុគលកិ- រ ៃន កលវិទ លយ័ សុ ីអឺរ ៉បុ ចំនួន១៥របូ 

នបំេពញទស នកិចសកិ េ បេទសសងិបុរទីទួល នេ គជ័យ 

រ ែផកវទិ សកំុព ូទរ័ និង រ  
ែផក គប់ គងស រ និងេទសចរណ៍ រមួ ងំបុគលិក ៃន 

កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉បុ សរុបចនួំន១៥របូ តវ នអេ ញ 
េ ទស នកិចសិក េ បេទសសិងបុរចំីនួន0១ស ហ៍ 
េ យគិត បព់ីៃថទី០១ ដល់ៃថទី០៧ ែខវចិិ  ២ំ០១៤ 
េនះ េប ម ប សនរ៍បស់ េ ក សិត បូរនិ ពឹទបុរសរង 
ម វទិ ល័យវទិ ស នងិបេចកវទិ ៃន កលវទិ ល័យ 

សីុ អឺរ ៉ុប ែដល អកដឹក គំណៈ បតិភូកុងដំេណ រទស ន 
កិចសិក េនះ។

តឡបម់កដល់ ព នយនេ ះអនរ តិភេំពញ
រេស លៃថទី០៧ ែខវចិិ  ២ំ០១៤េ ក សិត បូរនិ 
ន ន ប សន៍  េ លបំណងៃនដំេណ រទស នកិច 

សិក េនះ គឺេដម ី ស់បូរ បទ ពិេ ធ នរ៍ ង រ -
បុគលិក របស់ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប  និងវទិ ន 
អបរ់បំេចកេទសៃន បេទសសិងបុរ ីនិងេដម បីេងនកិចសហ- 
បតិបតិ រឱ នែ់តរងឹ ែំថមេទ តតេ ៃថអ គតរ ង 

គី ងំពីរ។

េ ក ន ប នេទ ត  គ ណៈ បតិភូរ ប ស់េយង 
ទ ទួល ន នូវ ប ទ ពិេ ធ ន ៍និង ចំេណះដឹង េ ចន អំពី 
បពន័អបរ់រំបស់ បេទសសិងបុរកីមវធិីសិក គបក់ មតិ និង 

រ ស់បូរបទពិេ ធនេ៍លែផក Computer  Des ign, 
Mobile Application, Cloud Computing, អគិសនី-
េអឡិច តនិក, ផលិតកម ពយន, Game, តត់វេីដអូ, 
គប់ គង ប នបព់ិេ ធ ន,៍ គប់ គង ប ញ កំុព ូទរ័ , 
គប់ គង ស រ ,  គប់ គង េ ជ នីយ  ន ,  ជំ ញ 

េធមូប រ ,  ប ដិស រ កិច  និង ែផក េ ចន េទ ត ។ 
េ ពីទស នកិចសិក កុងវទិ នអបរ់បំ េចកេទស ងំ 
ពីរទី ងំ បតិភូរបស់ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ក៏ តវ ន 
កមហុ៊ន េ ចនអេ ញេ ទស នកិចសិក េ កមហុ៊ន 

របស់េគេ យ ល់េដម សិីក ែសងយល់ពីបេចកវទិ ថីៗ 
ដូច កមហុ៊ន ,  i E x p e r i e n c e  , E Q U I N I X I D A
BizgramPte Ltd, ware, ែដលសុទសឹង កមហុ៊ន VM
ល ីៗ េលពិភពេ កកុងជំ ញ គប់ គង Data Center 
និងបេចកវទិ  Cloud Technology ែដល ន េ  
បេទសសិងបុរ។ី
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ក  ខូវ  ៃណេឡង  រ តំ ង ឱ  
រ ែដល នចូលរមួកុងដំេណ រទស នកិចេនះ ន 

សំែដងនូវ រមណ៍សប យរកី យ និង នប កព់លីទផល 
ែដលទទួល នពីទស នកិច សិក េនះ បទពិេ ធន ៍
ថបីែនមេទ តស ប់ រ ែដល នយល់ដឹងពរីេប ប 
របបកុង រអបរ់រំបស់ បេទសែដល នបេចកវទិ េជ ន
េល ន ពិេសស បេទសសិងបុរែីដល បេទសេ ប ស់ 
នូវបេចកវទិ មយួនឹង រអបរ់។ំ េហយក នបែនម 
េទ ត  អីែដល បទពិេ ធនកុ៍ងកំឡុងេពលទស នកិច 
សិក េនះ ក នឹងយកេ េធ ទុនកុង រប តប់េ ង ន 

ដ ល់នសិ តិ និងជំរុញឱ នសិ តិ ងំអស់ខិតខំសិក េរ នសូ ត 
បែនមេទ ត  េដម ឱី យខួន ធន នមនុស ៉ ងពិត 

កដ។

គួរប កផ់ងែដរ  េរ ង ល់ ំ កលវទិ ល័យ 
សីុ អឺរ ៉ុប  ន េរ ប ចំនូវ ដំេណ រ ទស ន កិចសិក េ ន ់

ប ល បេទសែដល ៃដគូ ដូច បេទសចិន ៉ េឡសីុ 
ពេិសស បេទសសិងបរុ ីេ មគេ ង រ ស់បូរទស ន 

កិចសិក រ ប ស់បុគលិក - រ  និង និស តិ េដម ឱី  
ពួក តទ់ ទួល ននូវបទពិេ ធន ៍និងចំេណះដឹងថីៗ ពី 
ប លៃដគូ ងំអស់េ ះ ៕
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Fifteen staff members and lecturers of Asia Euro University
took a study tour to Singapore

The lecturers from Computer and Science and the 
lecturers from Hotel and Tourism Management, as well as 
other  staff members, making a total number of AEU
fifteen, were invited to conduct a one-week study tour in 
Singapore, from 1 November to 7 November 2014  

according to Mr. Sith Borin, Vice Dean of Faculty of 
Science and Technology of  and team leader of the AEU
study tour.

Upon returning back to Phnom Penh International 
Airport on 7 November 2014, Mr. Sith Borin emphasized 
that the purpose of the study tour is to exchange 
experiences among lecturers and staff of  and AEU
Institute of Technology Education ( ) of Singapore and ITE
to strengthen further collaboration between both 
institutions. He further commented that “our delegation 
has gained a lot of experience and knowledge about the 
education system of Singapore at all levels, plus 
exchanged experiences on computer design, mobile 
application, cloud computing, electronics, movie 
production, games, video presentation, laboratory 
management, computer system management, hotel 
management, restaurant management, cooking skills, 
tourism, and other sectors. Besides undertaking the study 
tour on both campuses of , the  delegation was ITE AEU
invited by many other companies to visit their facilities in 
order to understand new technological facilities; some of 
these companies were , iExperience , EQUINIX IDA

BizgramPte Ltd, ware and some of the world's VM
prominent companies of Data Center and Cloud 
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Technology branched in Singapore. 

Ms. Khov Naileng, the representative lecturer of 
AEU in the study tour, expressed her great pleasure and 
the fruitful outcomes from the study tour, as it provided her 
with new experience within the educational system of 
Singapore, related to hi-tech. In addition, Singapore uses 
technology within the education system. She also added 
that she would make use of her experience gained during 
the study tour to invest further in her work or teaching, so 

she can encourage her students to study harder, with the 
remarkable goal of making them highly qualified human 
resources.

Notably,  annually organizes a study-tour AEU
to other partner countries, such as China and Malaysia, 
which leads to an exchange of staff, lecturers and 
students in order for them to gain new experience and 
knowledge, which contributes to a highly valuable 
positive impact for each of the participating institutions.

មនីរេពទ គនបុ ទទួលអំេ យពីមូលនិធិ គ រ សុ ីអឺរ ៉បុ

អំ េ យ ម នុ ស ធ ម៌ ចំ នួ ន  
៤,១០១,២០០េរ ល ែដល នមកអំពី 
េ ក គ អក គ បុគលិក  រ  
សិស  និស តិ រ ប ស់ ចំេណះទូេ  
េខម េអលីត  អ ង រ  សីុ អឺរ ៉ុប  និង 

ក ល វទិ ល័យ  សីុ អឺរ ៉ុប  តវ ន 
បតិភូរ ប ស់ បន័ ងំ ៣  ដឹក េំ យ 

េ ក េឈ ន វន កលវទិ ធិ ររង 
ៃន កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប  យំក 
េ ឧបតមដល់មនរីេពទ គនបុ វតភែំដល 
កំពុងេធសកម ពសេ ះប ន់ដល់ 
កុ រកំ  កុ រទុគត៌ កុ រ កី ក មកពីទី 
ជនបទ ច់ ស លនិង ជ នីេខតមួយចំនួនធំែដល 
កំពុង េ សក ន នូវ អំេ យ ឧ ប តមស ប ុរ សធមព៌ី គប ់
ប បន័  និងមជ ន ទូ ងំ បេទស និងេ  
បេទសជួយដល់មនីរ េពទ កុ រមយួេនះ ។

ង ម បុគលិក  រ  េ ក គ អក គ 
សិស  និស តិរបស់ ចំេណះទូេ  េខមេអលីត អង រ 

សីុ អឺរ ៉ុប និង កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប សូមសំែដងនូវ 
ម េ ស េ ត ណិត សូរ ចំេ ះកុ រ រ ង េ ះ ងំ 
អ ស់េនះ ស់ប បព់ី ន េឃញ បត ក នឹង ែភក េហយ 
េយងខំុ ងំអស់ នងឹេប បនសកម ពសងមដៃ៍ថ េនះ 
េដម ចូីលរមួ មយួ ក ត កហមកមុ  នងិ ជរ ភិ ល 
េដម េីលកកមស់វស័ិយសុខ ព រណៈេ យ នែ់ត 

បេសរ េឡងកុងេ លបំណងផ រ ប់ មយួ នឹងេបសក 
កមចកុវស័ិយ នងឹេ លេ ចម ងរបស់ កលវទិ ល័យ 

សីុ អឺរ ៉ុប អង រ សីុ អឺរ ៉ុប និង ចំេណះទូេ  
េខមេអលីតផងែដរ។

កុង ឱ ស េ ះ តំ ង ម នីរ េពទ គ នបុ ន 
ទទួលបដិស រកិច គមន ៍និងែថងអំណរអគុណដល់ 
គណៈ គប់ គង ៃន កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ងំអស់ 
ែដល ន យំកមលូនិធិសេ ះប នឧ់បតមដល់មនីរេពទ  
គ នបុ េនះគឺ យ វ ិ រ ម នុស ធ មដ៌៏ បៃពមនិ ច ត ់
ៃថ នរមួ មយួនឹងកីសង មឹ  គ រ សីុ អឺរ ៉ុប នឹងចូល 
រមួសកម ពេនះ បនេ េទ ត៕
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Asia Euro University Charity Donated to Kantha Bopha Hospital 4,101,200 riels 

A total of 4,101,200 riels received from teachers, 
staff, professors, and students of CamElite School, Asia 
Euro Organization, and Asia Euro University, represented 
by Mr. Chhoeurn Savorn, Vice Rector of Asia Euro 
University, was donated to Wat Phnom Kantha Bopha 
Hospital. This charitable action is done in response to the 
hospital's desperate needs of local and international 
financial supports to continue to help orphans and poor 
children from rural areas and other cities and provinces.  

On behalf of professors, teachers and students at 
CamElite School, Asia Euro Organization and Asia Euro 
University, we would like to express our heartfelt 
sympathy for those disadvantaged children, and we are 
committed to keeping on having this kind of charity and 

other social work in order to work closely and 
collaboratively with the Red Cross of Cambodia and the 
Royal Government of Cambodia to help improve the 
public health service as well as to realize the missions, 
visions, and goals of , , and CamElite School.AEU AEO

On that special occasion, the representative of 
Kantha Bopha Hospital warmly welcomed and greatly 
thanked all Asia Euro University management team, 
professors, staff and students who have raised charity fund 
for Wat Phnom Kantha Bopha Hospital. This invaluable 
charitable activity clearly shows the great contribution of 
the  family to the Cambodian society in terms of the AEU
social value, care, financial support, affections and social 
involvement.
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ពិធីចុះកិច ពមេ ព ងរ ង កលវិទ លយ័ សុ ីអឺរ ៉បុ និង

កលវិទ លយ័ ស៊នុ ៉ តេសន (Sun Yat-sen University)

ៃន រណៈរដ ប និតចិន

លពី ពឹកៃថទី០៧ ែខធូ ២ំ០១៤ េ កល 
វទិ ល័យ សុ៊ន ៉ តេសន ែដល កលវទិ ល័យធំ ង  

េគលំ បេ់លខ២េ កុង រណៈរដ ប និតចិន ន 
េរ ប ចំពិធីចុះកិច ពម េ ព ង មយួ កលវទិ ល័យ សីុ 
អឺរ ៉ុប េ មអធិបតី ពដខ៏ងខ់ស់របស់ ឯកឧតម ឌួង ង  

កលវទិ ធិ រ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉បុ និង ឯកឧតម 
 មនីុរទិ យកវទិ នខុងជឺៃន ជបណិត ស កមុ ។

េ ក ប ណិត   សុ ព  ក ល វទិ ធិ រ រ ង 
កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ែដល ហតេលខី នឱ ដឹង  

 ម រ យៈវទិ ន ខុងជឺ ៃន ជ ប ណិត ស ក មុ   

កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប និង កល វទិ ល័យ សុ៊ន  

៉ តេសន នចុះកិច ពមេ ព ងេល រទទួល ល់េ កឌីត 
េ វញិេ មក ពិេសសនិស តិ កលវទិ ល័យ សីុ  

អឺរ ៉ុប សិក ចប់ ទីំ២ ចបន ទីំ៣ ែតមងេ យមនិត មវ  

ឱ សិក បែនមេលមុខវ ិ  ឬ េឡយេ កលវទិ ល័យ Credit 

សុ៊ន ៉ តេសន ែដល កលវទិ ល័យធំ ងេគទី២េ  
រ ណៈរ ដ ប និត ចិន  េហយ ក ល វទិ ល័យ 

សីុ អឺរ ៉ុប  ន េ ទ ន ព ស់ែដល នសហ រ  
មយួ កលវទិ ល័យធំៗ េ កុង រណៈរដ ប និត  

ចិនចំនួន៣ ទី១ កលវទិ ល័យ ជីវ ងំ ទី២ កលវទិ   

ល័យ  ឆុង ឆីង  ៃនវទិ ស និង  ប េចក វទិ  និងទី៣ 

ក ល វទិ ល័យ  សុ៊ន  ៉ ត េសន  និ យ រមួ និស តិ 
កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ប ប់ ទីំ២ ចបន ទីំ៣ 

និងទី៤ េ កលវទិ ល័យ ងំ៣ ងេល ន។

េលសពេីនះេ េទ តេ ះ េបេ ង មេ កបណិត 
ន ឱ ដឹង ផ ង ែដរ  េ ៃថទី១០ ដល់ ៃថទី១៤  ែខធូ  ំ 

២០១៤ ងមុខេនះគណៈ គប់ គង កលវទិ ល័យ សីុ 

អឺរ ៉ុប នឹងេធដំេណ រទស នកិចសិក េ វទិ ន East Asia 

Institute of  Management  ៃន បេទសសឹងបុរ ីនិង ៃថទី១២ 

ដល់ៃថ ទី១៥ ែខមក ២ំ០១៥ េ ទស នកិចសិក េ   

ក ល វទិ ល័យ កខ់ន ៉ តសីុ់ យុធ  េ   

ពះ ច កៃថឡ ងដ់ ៏េ យ ទ ស ន កិច ងំ ពីរ េលក 
េនះ ក ល វទិ ល័យ  សីុ អឺរ ៉ុប នឹងចុះកិច ពមេ ព ង 

មយួ គឹះ ន ងំ២ ងេល េ យ ពមេ ព ង េលក 
មវធិីចំនួន៣ គឺ ៖

១- និស តិសិក េ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប 
១  ំ ច ប នេ គឹះ ន សិក ង េលរយៈេពល៣  ំ
ឬេ  ១+៣

២-និស តិសិក េ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប 
២  ំ ច ប នេ គឹះ ន សិក ង េលរយៈេពល២  ំ
ឬេ  ២+២

20



ទំពរ័
PAGEAEU

NEWSLETTER

ពឹតិប ត កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុបសិ -ទស នកិចសិក -ទំ កទំ់នងអនរ តិ | Seminar-Study Tour-International Relatoins

៣-និស តិសិក េ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប 
២  ំ ច ប នេ គឹះ ន សិក ង េលរយៈេពល២  ំ
ឬេ  ៣+១

ស រុប ម ក កុង រ យៈេពល សិក ក ល វទិ ល័យ 
សីុ អឺរ ៉ុប និស តិ ចបន រសិក េ បរេទស មយួ គឹះ 

នែដល ៃដគូរបស់ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ងំ 
អ ស់េ យ ចទទួលស ប តពី បេទសអូ លី,  , U K

សហគមនអឺ៍រ ៉បុ សហរដ េមរកិ ពះ ច កៃថឡងដ់៏, ,  

, , រណៈរដ ប និតចិន និង បេទសសឹងបុរ ី ម រ 
េ ជសេរ សរបស់និស តិ ៕

The Agreement Signing Ceremony Between Asia Euro University and
Sun Yat-sen University of the People's Republic of China

In the morning of December 7 , 2014, Sun Yat-sen th

University, the second biggest university in the People's 
Republic of China, and Asia Euro University ( ), held AEU
an agreement ceremony presided over by H.E Doung 
Leang, Rector of Asia Euro University, and H.E. Chea 
Munyrith, Director of the Confucius Institute at the Royal 
Academy of Cambodia 

Dr. Chea Sopheap, Vice Rector of  and the AEU
signatory of the Agreement, mentioned that through the 
Confucius Institute at the Royal Academy of Cambodia, 
AEU and Sun Yat-sen University signed and agreement on 
credit transfer. That is, 's students who complete AEU
second year can continue their study to third year at Sun 
Yat-sen University in China, the second biggest university 
in the People's Republic of China, without having to add 
any subject  or  credit .  is  proud to work A EU
collaboratively with three biggest universities in China: 
Zhejiang University, Chongqing University of Science 
and Technology, and Sun Yat-sen University. This means 
that  students who fully complete second year can AEU
carry on their studies to third and forth year at the three 
universities.

Dr. Chea Sopheap in addition stated the 
Management Team of  was going to make the first AEU
study tour at the East Asia Institute of Management in 
Singapore from December 10 to 14, 2014 and another one 
at Phranakorn Sri-Ayutthaya Rajabhat University in 
Thailand from January 12 to 15, 2015. During both 
study tours,  was going to sign an agreement AEU
with the two institutions covering three points: 

1.Students who successfully complete Year 
I at  can continue their studies for another three AEU
years at the two above-mentioned institutions (1+3). 

2.Students who successfully complete Year 
II AEU at  can continue their studies for another two 

years at the two above-mentioned institutions (2+2). 

3.Students who successfully complete Year  at III
AEU can continue for another one year at the two above-
mentioned institutions (3+1). 

This provides those who pursue their degrees at 
AEU with great opportunities to study abroad with 
AEU's partners such as Australia, United Kingdom, 
European Union, United States, Thailand, the People's 
Republic of China, as well as Singapore.  
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វិទ ន  ដ៏ល េី បេទសសងិបុរ ី ប់ៃដគួ មួយ EASB

កលវិទ លយ័ សុ ីអឺរ ៉បុ

ល ពី ៃថ ទី ១ ០ - ១ ២  ែខ ធូ  ំ២ ០ ១ ៤ 
គណៈ គប់ គង កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប  នេធ 
ដំេណ រទស នកិចសហ បតិបតិ រ មួយ គឹះ ន 
ឧ តម សិក ដល៏ លី ញរបស់ បេទសសិងបុរគឺី E a s t 
Asia Institute of Management នេរ បចំកិច បជំុដ ៏
ធំនិងពិធីចុះហតេល េលអនុស រៈេ គយល់ មយួ

មយួៃដគូសហ បតិបតិ រអនរ តិសំ ន់ៗ របស់ 
ខួនកុងេ ះរមួ ន កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុបផង 
ែដរ ។  ពិធីដសំ៏ នន់ិង ឱ រកិេនះ ប ពឹតេ េ ម 
ទិសេ ក៖ រ អ បរ់ទូំលំទូ យ ទ ទួល ន នូវ ប ទ “
ពិេ ធនទូ៍លំទូ យ េ យ ន រចូលរមួនិងេធ”

ក ពីីសំ កឯ់កឧតមេជត េរន៉ឯកអគ ជទូត 
វ ិ ម និងេពញសមត ពៃន ពះ ច កកមុ  
ប ំេ រណរដសិងបុរតំី ង សៃនស  

សិងបុរ ីឯកឧតម មក៉ ់ងយ អគ យកៃនអគ យ ន 
ឧ តម សិក កសួង អ បរ់យុំវ ជ ន និង កី ៃន ពះ

ច កក មុ ពម ំង ម នី កសួងអប់រៃំន បេទស 

មី ៉ ន់ ៉  និង រណដ ប និតចិនេទ តផង។

ក ល វទិ ល័យ  សីុ អឺរ ៉ុប  ន និង កំពុង 
ព ងីកកិចសហ បតិបតិ រអនរ តិ ៉ ងគហុំកកុងេ ល 
បំណងព ងឹងគុណ ពអបរ់េំ កលវទិ ល័យរបស់
ខួនក៏ដូច ចូលរួម េលក កំពស់វស័ិយអប់រ េំ កុង 
ពះ ច កកមុ ងំមូលផងែដរេ យអនុវត

មែផន រយុទ សរបស់ខួន សប មយុទ ស
ចតុេ ណដំ ក់ លទី៣របស់ ជរ ភិ លកមុ

ពិេសស េ យ អ នុវ ត ម ប ស នដ៍ៃ៏ថ រ ប ស់ 
សេមចអគម េស បតីេតេ ហុ៊នែសន យករដ 
ម នៃីន ពះ ច កកមុ ែដល នផល់ជូនចំេ ះ 
គឹះ នឧតមសិក មរយៈស គម គឹះ នឧតម

សិក េពលថីៗ កនងេ េនះមុនេពលសេមចអេ ញ
េ បំេពញទស និកចេ រដកូេរ។៉   មរយៈ រ 
ព ងឹង គុណ ព អ បរ់េំនះនិស តិ   ក ល វទិ ល័យ 

សឺុ អឺរ ៉ុប នឹង នឱ សទទួល ន រ រលៗ និង 
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ន កេ់ប វត ខស់េដម បីេងនេសដកិច គ រនិងចូល 
រមួចំែណកអភវិឌ សងម តិេ ៃថអ គតេទ តផង។

តំ ងរបស់ឯកឧតម ឌួង ង កលវទិ   
ធិ រៃន កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ែដល នចូលរមួ 
កុងពិធីដអ៏ធិកអធមេនះរមួ នេ កបណិត សុ ព
និងេ កសួប៊នុសូ៊ ។  េ ក បណិត  សុ ព កល  
វទិ ធិ ររង និង ហតេលខៃីនកចិ ពមេ ព ង ន ន 
ប ស ន៍  ម រតីៃនអនុស រណៈៃន រេ គ 

យល់ េ ះវទិ ន  នឹងប ូ ន រ  EASB
របស់ខួនមកបេ ង ននិស តិេ កលវទិ ល័យ សីុ 
អឺរ ៉ុប  េហយនិស តិ កលវទិ ល័យ សឺុ អឺរ ៉ុប  េ  
េរ នប បេ់ វទិ ន  មទ មង ់នងិជេ មស EASB
ដូច ងេ ម៖

ជេ មសទី១ និស តិ ចសិក ១  ំេ កល 
វទិ ល័យ  សឺុ អឺរ ៉ុប  និង សិក ៣ េំ វទិ ន 
E A S B ។  ជ េ មស ទី២  និស តិ ច សិក ២ េំ  

កលវទិ ល័យ  សីុ អឺរ ៉ុប និងសិក ប ប២់ េំ  
វទិ ន  ។ ជេ មសទី៣ និស តិ ចសិក េ  EASB

កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ៣  ំរចួេរ នប ប១់  ំ
េ វទិ ន ។  មនិ ែតប៉ុេ ះ េ កុង E A S B
កបខណ័សហ បតិបតិ រេនះ និស តិែដលកំពុងេរ ន 

េ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ក៏ ចចុះេ ះចូល 
សិក ជំ ញែដល នកំណតេ់ កុងវទិ ន  EASB
េ យ ល់ផ ង ែដរ បសិន េបក មិត អ ង់េគស 
របស់ខួន សប មលកខណត មវរបស់វទិ នេ ះ។

 េ កុង ឱ ស េ ះេ ក បណិត 
Andrew Chua យកវទិ ន និង យក បតិបតិ 
ៃន  នេលកេឡងពចំីណុច ងំរបស់វទិ ន EASB
EASB ែដល ននិងកំពុងសហ រ មយួម វទិ  
ល័យនិង កលវទិ ល័យ េ ច កភពអងេ់គស 
និងប បេទស សីុ មយួចំននួរមួ ងំ បេទសកមុ  

និង បេទស ចិន ពម ងំែផន រអភវិឌ វទិ ន 
EASB េពលអ គតែដលនឹងចំ យទឹក ក ់

បសិ់ប នដុ រឯេ ះ។ េ ក បណិត សុ ព 
នបែនមេទ ត វទិ ន  ក៏ ន ពមេ ព ង EASB

ផល់នូវ រូបករណ៍ដល់ គឹះ នឧតមសិក ឯកជន
មយួ ចំនួន េ ក មុ រមួ ងំ ក ល វទិ ល័យ  សឺុ 
អឺរ ៉ុប និង កសួងអបរ់ៃំន ពះ ច កកមុ ។

េ កុងឱ សេ ះែដរ តំ ងរបស់ឯកឧតម 
ឌួង ង ៃន កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ក៏ នផល់ 
កតិយិសអេ ញចូលរមួ អធិបតីៃនពិធីទទួលស ប ត 
ដល់និស តិ កអ់នុបណិត កប់រ ិ និង D ip loma 
ដ ល់និស តិ រ បស់វទិ ន  មយួ នឹង ៃដគូ EASB
ម វទិ ល័យនិង កលវទិ ល័យ ៃនច កភព 
អងេ់គសេទ តផង៕

23



ទំពរ័
PAGEAEU

NEWSLETTER

ASIA EURO UNIVERSITY NEWSLETTER   សិ -ទស នកិចសិក -ទំ កទំ់នងអនរ តិ | Seminar-Study Tour-International Relatoins

EASB Institute of Singapore Signs a Memorandum of Understanding
with Asia Euro University 

From December 10  to 12 , 2014, the Management th th

Team of Asia Euro University ( ) visited East Asia AEU
Institute of Management, a well-known tertiary 
educational institution in Singapore, which hosted the 
memorandum of understanding ( ) signing ceremony MOU
with various international universities as partners, and 
AEU is one of them. The auspicious event held under the 
theme “unbounded education results in a wealth in 
experience” was witnessed by His Excellency Jet Naren, 
Cambodian Diplomat to Singapore, His Excellency Mak 
Ngoy, Director General of Higher Education of Cambodia 
and some other officers of the Ministry of Education of 
Burma and China.

AEU has been cooperating and collaborating with 
the international partners in order to strengthen its 
education quality and help promote education quality in 
Cambodia as a whole by following and implementing its 
strategic plan in line with the third phase of the 
Rectangular Strategic Plan of the Royal Government of 
Cambodia, as well as Samdech  's statements for HUN SEN
higher education institutions in Cambodia. With qualified 
education offered by , graduates become qualified AEU
enough to find well-paid jobs and, as a result, improve their 
family living standard as well as help develop the society 
in the future. 

On behalf of H.E. Duong Leang, Rector of Asia 
Euro University, Dr. Chea Sopheap and Mr. Sour Bunsou, 
were nominated to participate in the signing ceremony. Dr. 

Chea Sopheap, Vice Rector of , was the signatory of AEU
the . “According to the , the  Institute MOU MOU EASB
can send its own lecturers to instruct 's students,” said AEU
Dr. Chea Sopheap. Most importantly, 's students can AEU
pursue their degree at  regarding three phases: (1) EASB
they shall successfully complete Year 1 at  and then AEU
carry on their studies in Year 3 at  in Singapore EASB
(1+3); (2) they shall spend two years at  and continue AEU
other two years at the  (2+2); and (3) they shall EASB
complete Year 3 at  and another year at  (3+1). AEU EASB
Moreover, in the cooperation, students at , who wish AEU
to earn degrees in any field, can register for enrollment for 
preferable majors or skills launched at  if their EASB
English proficiency meets the 's requirements.EASB
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Dr. Andrew Chua, Director and Chief Executive 
Officer of , said “the strength of  Institute is EASB EASB
that it has close international cooperation with colleges 
and universities in the  and other universities in Asian UK
countries, such as Cambodia and China. This would earn 
million dollars from the future investment”. Dr. Chea 
Sopheap also added that  Institute came to an EASB
agreement of granting scholarship to several private 

higher education universities including  and Ministry AEU
of Education, Youth and Sport in Cambodia. 

During the occasion, the representatives of 
Excellency Duong Leang ( ), and other universities AEU
from the  had an honor to preside over the graduation UK
ceremony of the undergraduate and post-graduate degree 
of  InstituteEASB
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រយៈេពលពីរស ហ ៍ៃនកមវិធីទស នកិចសកិ ប ំ រំបស់ បតិភូ

និស តិវិទ នអប់របំេចកេទស ៃន បេទសសងិបុរ ី

មក ន់ កលវិទ លយ័ សុ ីអឺរ ៉បុ

រេស លៃថទី១៧ ែខធូ ២ំ០១៤ េ ចកេចញ 
ដេំណ រៃន ព នយនេ ះអនរ តភិេំពញ េ ក រ  
លឹម គីម ៉ ង (   ) ែដល រ  LIM KIM PANG
ដឹក គំណៈ បតិភូនិស តិមកពី បេទសសិងបុរ ី  ន ន 
ប សនឱ៏ ដឹង   កមវធីិទស នកិចសិក ប ំ ែំដល 

ងវទិ នអបរ់បំេចកេទសៃន បេទសសិងបុរេីធ មយួ 
ក ល វទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប េនះគឺ នេ ះ  

អងេ់គស     OVERSEA STUDENT EXCHANGE
PROGRAM OSEP ( ) ែដល ន បដំ់េណ រ រ មយួ  

ងំពី ២ំ០០៧ មកេមះ េហយេបគិតមកទល់នឹង  ំ២០១៤ 

េនះ េយង នេធ រ ស់បូរកមវធិីទស នកិចសិក េនះពី 
េ វញិេ មក នចំនួន០៧េលកមកេហយ។

េ ក នបនេទ ត  កមវធិី  េនះគឺ នចង ់OSEP
ឱ បុគលិក រ  និស តិ នឱ ស ស់បូរបទពិ- 
េ ធ ន ៍និង សិក ែសង យ ល់ពី េ វញិ េ ម ក េល រ 
សិក  វ ប ធ ម ៌ រ រ ស់េ មយួ បេទស ែដល ៃដគូរ 
សហ រ ងំកុង ៊ ន និងអឺរ ៉ុបផងែដរ ។

េ ក  លឹម គីម  ៉ ង  នប កប់ ែនមេទ ត  
ក មវធិីទ ស ន កិចសិក រ យៈេពល ពីរ ស ហ៍េនះ េ ពី 

ស់បូបទពិេ ធន ៍េលចំេណះដឹង និងជំ ញបេចកេទស 
ពី េ វញិេ មក កុង កល វទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប គឺេយង 

ន ចូលរួម កុងសកម ព សងម េ ចន េទ ត មួយ 
កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប មរយៈទស នកិច និងពិនិត  

កំុព ូទរ័ េ យ នសកម ( តពង)-ចុះជួយ 
ប ំ េរ ន និងផល់នូវស រសិក  ស រ រ ិ  

ល័យ េ អ នុវទិ ល័យ េ តយ េ ះ េខតកំព ត  - ជួស ជុល 
កំុព ូទរ័ េ វទិ ល័យ សីុមសនរម៉ុក  និង នេ ទស ន 
កិចេ ម រ ម ណីយ ន សំ ន់ៗ  េ ចន េទ ត ែដល  
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ស នុពលតំបនេ់ទសចរណ៍ ៃន ពះ ច កកមុ  ដូច 
េ េខតេស ម ប េខតកំពត និងតំបនេ់ឆរ ពះសីហនុ 
េដម។

គួរប កផ់ងែដរ  ទស នកិចសិក របស់ បតិភូ 
និស តិ  ែដលក ម ពីវទិ ន អបរ់បំ េចក េទស ៃន បេទស 

សិងបុរេីលកេនះ នលកណៈពេិសស ងេលកមុនៗ េ យ 
គណៈ បតិភូ តវ នេរ បចំឱ កេ់ កុងស ររបស់ 

កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉បុ ែដល បតបិតិ រេ យនសិ តិ 
កំពុងសិក ឯកេទស គប់ គងស រនិងេទសចរណ៍ ៃន 

កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ែតមង ៕
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In the afternoon of December 17 , 2014, Mr. Lim th

Kim Pang, leader of student delegates from Singapore, 
said, at Phnom Penh International Airport, that the annual 
study tour conducted between the Institute of Technical 
Education ( ) of Singapore and Asia Euro University ITE
( ) was called  (Oversea Student Exchange AEU OSEP
Program) since 2007. Until now, both sides have 
conducted the study tours to each other for seven times.  

Furthermore, Mr. Lim Kim Pang added that  aims to OSEP
exchange either staff, lecturers or students in order that 
they can swap their experience and learn from each other 
in connection with education, culture and living standard 
regarding  region and Europe. ASEAN

In addition, Mr. Lim Kim Pang added that not only 
we exchanged experiences, knowledge, or skills from each 

other, but we also joined social activities with . We AEU
visited and volunteered to repair unworkable computers at 
Chea Sim Santhor Mok High School and at Thmat Porng 
Military School. Besides those, we helped paint old school 
buildings and the library of Troey Koh Secondary School, 
and we donated some learning materials. Finally, the 
student delegates also visited many potential resorts in 
Siem Reap, Kampot, and Sihanouk Ville.

Noticeably, the study tour for the student delegates from 
ITE of Singapore was more crucial because all the 
student delegates were invited to stay at the Asia Euro 
University Hotel, staffed by the current 's students AEU
majoring in Hotel and Tourism Management. 

An Annual Two-Week Study Tour of Student Delegates from the Institute of 
Technical Education of Singapore to Asia Euro University
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និស តិច ប់ កលវិទ លយ័ សុ ីអឺរ ៉បុ
េធទស នកិចសកិ េ ភូមិនរដ ល

និស តិ ែផក ច ប ់ ក ល វទិ ល័យ  សីុ អឺរ ៉ុប 
ចំនួន  ៨ ១ កេ់ រ េស លៃថទី០ ៣  ែខវចិិ  ២ំ ០ ១ ៤  

នេធដំេណ រទស នកិចសិក េ ភូមិនរដ ល 
េ ម រ ដឹក រំបស់ េ ក េឈ ន វន កលវទិ  
ធិ ររងៃន កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ។

េ ក  េឈ ន  វ ន  ន ន ប ស ន៍  
កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប េរ ង ល់  ំែតងែតដឹក  ំ

និស ិត ចុះេធក មសិក េ ម កសួង ប័ន  កុង 
េ ល បំណ ង េដម ផី ប់ រ សិក រ ប ស់និស តិ េ នឹង 

រ អ នុវ ត កែ់សង េដម ី ន បេ ជន ៍បទពិេ ធន ៍
និងចំេណះដឹងថីៗបែនមេទ ត។

េ កបណិត សួន  ៉ នី យក រសិក និងកម 
សិក ៃន ភូមនិរដ ល ន ន ប សន៍   
ភូមនិរ ដ ល  គឺ ល េី ះមយួ ស ប់ បេទស 
កមុ  េហយ នឥស រៈជនល ីៗ េ ចន នមកសិក  
េ ទីេនះ ពិេសសេ ះ នបណុះប លម នី 

នខ់ស់ កដឹ់ក ំ តិ។ ភូមនិរ ដ ល ែដល តវ 
ន បេងត េឡង ងំពី ១ំ៩៥៦។  េ យមក តវ ន 

េរ ប ចំេឡង វញិ េ ១ំ៩៩៥  ម កិច ពមេ ព ង សហ 
បតិបតិ រ ងំ-កមុ  គឺ អកទទួលមរតកបនៃនអតីត 

ភូមនិរ ដ ល  ។  េនះែដល តវ ន ស់បូរ 
េ ះ េ ចនេលកេ ចន រ េ ១ំ៩១៤ ( កម 

រ ) ១ំ ៩ ១ ៧  ( ក ភិ ល  និង ច បក់ មុ ) 
១ំ៩៤៨ (វទិ ន តៃិនច ប ់នេ យ នងិេសដ កចិ) 
១ំ៩៥៦-១៩៦៥ ( ភូមនិរដ លសេ ធេ យ 

ពះករុ  ពះ ទ នេ តមសុ មតិ)  ១ំ៩៧២-១៩៧៥ 
( តិរ ដ ល រណរដែខរ) ១ំ៩៨២-១៩៨៥ 
( ក ភិ លរដ ល  និងនីតិ ស រណរដ 
ប និតកមុ ) ១ំ៩៩៣-១៩៩៤ ( តិរដ ល 

ប បម់ក ភូមនិរដ ល) ១ំ៩៩៥ ដល់បចុប ន 

នេ ះ  ភូមនិរដ ល។

មយួ េនះែដរេ ក េទព កុសល ប ន យក 
នបណុះប លដំបូងេ ក ង និត ប ន យក 
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បណុះប លបន និងេ ក អ៊ុង ៉ ៉ ន ប ន យក 
ន វ វ នងិទំ កទ់នំងអនរ តិៃន ភូមនិរដ ល 
នប ញពីតួ ទីនិង រកិចរបស់ យក ននីមួយៗ 
ពិេសសនីតិវធិីៃន រេ ជសេរ សនិស តិម នី នខ់ស់ចូល 

សិក និង និស តិ ទូេ ែដល ន បំណ ង ប ន រ សិក េ  
ភូមនិរដ ល តវ ន យុ ៉ ងតិច ៣០  ំេហយ 

តវ នស ប ត បបំផុតក មតិបរ ិ ប ត ឬស ប ត 
ែដល នតៃមេស ចំែណកឯម នី ជ រ តវ ន យុ ៉ ង 
តិច៤៥  ំេហយសិតេ កុង កទី់១១ៃន កបខណ័ បេភទ 
ខ ពម ងំ ប់ មយួនឹងឯក រ កព់ន័មយួចំនួនេទ ត។

សូមប ក់  កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ែតងែត 
ដឹក និំស តិ ចុះេធក មសិក េ ម កសួង បន័  

កុងេ លបំណងេដម ផី ប់ រសិក របស់និស តិេ នងឹ 
រអនុវត កែ់សងេដម ី ន បេ ជន ៍បទពិេ ធន ៍

និងចំេណះដឹងថីៗបែនមេទ ត។េដម អីបអរ ទរ រ ក់
ឲ េ ប ស់អ រ ស សីុ អឺរ ៉ុប ដទំ៏េនបរបស់ខួន១ខង 
កមស់ ១៥ ន ់បែនមេទ ត លពីៃថទី២៥ ែខសី កនង 
េ ថីៗ  េ យទទួល ន រ ប់ រមណ៍ នងិ នចុះអនុស  
រណៈេ គ យល់ មយួ កម ហុ៊នកដូ៏ច កលវទិ  
ល័យ តិ-អនរ តិ េ ចនេ ះ កលវទិ ល័យ សីុ 
អឺរ ៉ុប នផល់ រូបករណ៍ បពី់២០% ដល់ ១០០% 
ដល់សិស ែដល ន បឡង បឬ់ ក់ កឌុ់ប គប់ សិំក  

ងំអស់ ៕
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AEU Law Students Make a Study Visit to the
Royal School of Administration, Cambodia

On the afternoon of November 3, 2014, under 
the supervision of Mr. ChhoeunSavorn, Vice Rector 
of Asia Euro University ( ), 81 's students AEU AEU
majoring in laws visited the Royal School of 
Administration. 

“For the purpose of theoretical and practical 
interrelationship which can be new experience and 
knowledge for its own sake,  annually offers its AEU
students study trip assignment at different ministries 
and institutions,” Mr. Savorn said. 

Dr. SounRany, Director of Study and Study 
Tourat the Royal School of Administration said, 
“theRoyal School of Administration is a prestigious 
one in Cambodia, where a number of famous leaders 
have been studying. More importantly, it has been 
training national senior civil servants and leaders. It 
was established in 1956. However, in accordance 
with the agreement between France and Cambodia 
cooperation, it has been reorganized since 1995. Its 
names have been given and changed over times, 
namelythe School of Kramakar in 1914, Cambodian 
School of Administration and Jurisdiction in 1917, 
National Institute of Laws, Politics and Economics in 
1948, the Royal School of Administration 
inaugurated by King NorodomSuramarit between 
1972-1965, National School of Administration 
during the Khmer Republic between 1972-1975, 
School of Administration and Laws for Senior Public 
Servantsduring the People's Republic of Kampuchea 
be tw ee n  19 82-198 5 ,  N a t iona l  Schoo l  o f 
Administration, and later on National School of 
Administration between 1993-1994 and Royal 
School of Administration since 1995 until the 
present.”

In the meantime, Mr. TepKosal, Director of 
Training Department, Mr. SreangPhanit, Director of 
Training Department and Mr. UngSaravan, Director 
of Research and International Relations Department 
of the Royal School of Administration delivered 
speeches on duties and responsibilities of each 

department and specific processes of recruiting new 
civil servant trainees and general candidates, who 
shall be at least 30 years old and hold at least a 
bachelor degree or equivalent certificate. In addition, 
the civil servants shall be at least 45 years old, belong 
to 11  level in terms of governmental framework “B” th

and/or have other relevant documents. 

To congratulate the recent inauguration on 
August 25 , 2014of the fifteen-storey  Golden th AEU
Building,  has been attracted by the vast majority AEU
of students and has signed many memorandums of 
understandings with companies and domestic and 
international universities. Furthermore, it has offered 
scholarship grant from 20% up to 100% to those who 
either graduated or failed their high school exam. 
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កលវិទ លយ័ សុ ីអឺរ ៉បុ និងអគសង រ នគរ ល តិ េធសិ

សពីីច ប់ច ចរណ៍ផូវេ ក និង រទប់ ត់ េ ះ ក់ច ចរណ៍

ល ពឹកៃថទី២៤ ែខកុមៈ ២ំ០១៥ កលវទិ  
ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប សហ រ មយួ អគសង រ នគរ ល តិ 
និង គឹះ ន មី កហិរ វតុវសិីន ន ់(V i s i o n F u n d 
Microfinance ) េរ បចំអង សិ សីពីច បច់ ចរណ៍ 
ផូវេ ក នងិ រទប់ តេ់ ះ កច់ ចរណ៍កុងេ លបំណង 
ផ ពផ យ និងបេ សេ ះ កច់ ចរណ៍ដល់ រណៈ 
ជនបុគលិក រ  ពិេសសនសិ តិែដលកពុំងសិក  

ក់ សិំក មូល នៃន កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ។

េ ក  សួស  េ  ប ន េដ ៉ តឺមង៉់ ក់  ំ
សិក មូល ន ៃន ក លវទិ ល័យ  សីុ អឺរ ៉ុប  ន ន 
ប ស ន៍  េដម បី េ ស ,  ប ប និង កំុឲ ន េ ះ 

កច់ ចរណ៍េកត នេឡងេសរែត ល់ៃថដូេចះេទ ត េទប 

េយង ប េងត ឲ ន ក មវធីិេនះេឡង េដម ចូីល រមួ អ បរ់ផំ ព 
ផ យឲ នចូលេ េ កុង ប ជន ម ជន យុវជន 
សិស -និស តិ ងំពីរេភទ គបម់ជ នចូលរមួឲ ត់ ន 
យល់ចូលរមួសហ រនិងយកចិតទុក កខ់ស់កុង រេ រព 
ច បច់ ចរណ៍រមួ ន រេ រព កស  េភងស  និង 
េច សឲ យពីេ គ ង សវងឹ  េ គ ងេញ ន រេបកបរហួស 
េល នកំណត ់ រេបក បែជង នងិ រផុកទមនហួ់សចំណុះ 

ពិេសស កម់កួសុវតិ ពផងែដរ ។ ល។

តមក េ ក េឈ ន វន កលវទិ ធិ ររងៃន 
កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប ន ន ប សន ៍ប ក់  

អងសិ េពលេនះពិត ន រសំ ន់ ស់ 
េដម ទីប់ តេ់ ះ កច់ ចរណ៍នងិចូលរមួចំែណកកុង រ 
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ែថរក ធន នមនុស និងយុទ សចតុេ ណរបស់ ជ 
រ ភិ លែដល កសួងអបរ់ ំ ន កចូ់លកុងកមវធិីសិក  
នងិស បបូ់នៗយុវវយ័ ងំអស់កដូ៏ច ប ពលរដទូ ងំ 
បេទសផងែដរ។

មយួ េនះ  េ ក វ រ េសនីយ ៍ឯ ក សុខ  ណុប 
អ នុ ប ន យក ន នីតិវធីិៃន យក ន ស ប់ ប ់

នេធបទប ញ ប ក់ ចុះ េឡងកុងអងពិធីេ យ 
ប ញរូប ព ម  និង រូបស ច ច រណ៍ េ ចន LCD
េដម ឲី អ ងពិធី ន យ ល់ច ស់ែថម េទ ត  បេ ជ ន ៍

នយល់ដឹងអពីំ រេ រពច បច់ ចរណ៍ទប់ តេ់ ះ ក ់
ច ចរណ៍និងកុងនយ័ រ រ យុជីវតិ ទព សម តិមេធ

យនិងេ ះ កេ់ផ ងៗេទ តែដលបងេឡងេ យេធ រ
ច ច រ ណ៍េនះស ម ដូច ក មយួ េ ល  “ ៃថេនះៃថ 
ែសកកុំឱ នេ ះ កច់ ចរណ៍”  ែដល ប សនដ៍ ៏
ខងខ់ស់របស់សេមចអគម េស បតី េតេ  ហុ៊ន ែសន 

យករដម នីៃន ពះ ច កកមុ  ។

កុងឱ សេ ះ កលវទិ ល័យ សីុ អឺរ ៉ុប កដូ៏ច 
អងពិធី ំងមូលក៏ នែថងអំណរគុណចំេ ះ ជរ  

ភិ លអគសង រនគរ ល តិ ធរ គបលំ់ ប់ ក ់
គ ណៈក ធិ រ  េដម សុីវ តិ ព ច ច រ ណ៍ គឹះ ន មី ក 
ហិរ វ តុវសិីន ននិ់ងសមតកិចកំពុងបំេរ  រ រ ម ផូវ 

រ រណៈ ែដលេធ រ ៉ ងសកមចំេ ះប ច ចរណ៍ 
េនះ។ពិេសសអកឧបតមកមវធិីអគសង រនគរ ល តិ 
គឹះ នមី កហិរ វតុវសិីន នែ់ដល ៃដគូសហ រដល៏
បេសរែតងែតឧបតមកមវធិីេនះដល់ កលវទិ ល័យ 

សីុ អឺរ ៉ុប បនប បផ់ងែដរ៕

33



ទំពរ័
PAGEAEU

NEWSLETTER

ASIA EURO UNIVERSITY NEWSLETTER   សិ -ទស នកិចសិក -ទំ កទំ់នងអនរ តិ | Seminar-Study Tour-International Relatoins

Asia Euro University and the National Police General Commissioner, Co-organizes
a Workshop on Traffic Law and Road Accidents Prevention

In the morning of 24 February 2015, Asia 
Euro University ( ), the National Police General AEU
Commissioner and Vision Fund Microfinance, co-
organized a workshop on Traffic Law and Road '
Accidents Prevention' in order to disseminate 
information about traffic accidents and how to avoid 
them to 's staff, and in particular Foundation AEU
Year students of the university. 

Mr. Sous Sophea, Head of Foundation Year 
Department of , said in order to avoid and AEU
prevent daily traffic accidents, we need to organize 
today's workshop, because itwouldprovidethe public, 
youths, students from various places, with full 
awareness of the issue so that they would pay greater 
attention to and obey the traffic laws (i.e. traffic signs, 
traffic lights), and consequently avoid consuming 
alcohols, taking drugs, over-speeding, dangerously 
over-taking vehicles, overloading vehicles, and 
riding motorbikes without helmets.

Mr. Chhoeun Savorn, Vice Rector of , AEU
also added that the workshop is important as it would 

prevent road traffic accidents and help protect human 
resources. It is therefore in line with the Rectangular 
Strategy of the Government, which has been included 
in school curriculums by the Ministry of Education, 
Youth and Sport for all the youths and the country as a 
whole.

At the meantime, Police Colonel Mr. Sok 
Nob, Bureau Chief of the Public Order Department, 
made apresentation with  showing various LCD
traffic signs so that the whole workshop understand 
clearly. The knowledge would encourage them to 
obey traffic laws, prevent road accidents, and, as a 
result, protect their lives, properties, and other things 
that are usually endangered in road accidents. This is 
in line with the advice of Samdech Akkak Moha Sena 
Padei Techo  , Prime Minister of HUN SEN
Cambodia, “today and tomorrow, stop traffic 
accidents”. 

During the occasion,  and the workshop AEU
as a whole, extended thanks to the Government, the 
National Police General Commissioner, authorities 
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