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ទទួ លរងវន់ ធមមភិ បល

“សិងហមស”

រងវន់ ថនក់ដឹកនំ និ ងអនកអភិ វឌឍសថប័ នេឆនមរបចំឆនំ ២០១២ ែដល
ជេរគងករ ករេលកកមពស់បុគគល និងអនករគប់ រគងលអ ជគំ រដ
ូ ល់
ករជុំ រញ
ុ េដមបីភពរ ឹងមំរបស់របេទសឱយ
មនដំ េណរករេដយសតិសមបជញជៈ
េហយបនេរៀបចំ កមមវ ិធីពត៌ មន
ទូ រទសសន៍ កែសតេដយមនឧតតេសនី យ៍ឯកកំធន់

សិនថៈវ៉ នុន

វ ិទយុ

ជរបធនកនុងករ

របគល់រងវន់ “សិងហមស” របចំឆនំ ២០១២។ េរគងកររបគល់រងវន់ ធមមភិ បល “សិងហ
មស” (រងវន់អនកដឹកនំថនក់ តំបន់របចំឆនំ) េរៀបចំ េលកដំបូងកនុងឆនំ ២០១១ និ ង (រងវន់
អនករគប់ រគង

និ ងអភិ វឌឍន៍ សថប័នេឆនមរបចំឆនំ)

េដ មបីេលកកំពស់ដល់ករដឹ កនំ

រគប់ រគងសថប័នឱយមនរបសិទធភពេដយភពេសមះរតង់ សុចរ ិត ឧសសហ៍ពយយម
និ ងជទី េជឿទុ កចិ តដ
ត ល់បុគគលិក និងរបជជនទូេទែដលជកតតេធវឱយេក តករអភិវឌឍន៍
រពមទំងផតល់ផលលអដល់េសថរភពនេយបយរបស់រដឋភិ បល និ ងករអភិ វឌឍន៍ របស់របេទសជតិ ។ កររបគល់
រងវន់ េលកេនះមនអនករគប់ រគង និងអភិ វឌឍន៍ សថប័នទំងអស់ចំនួន ១២៩ នក់ ។ កនុងឱកសេនះែដរេលករសី
ណត់ថៈយ៉ ចមពុធសរ នយកែផនកផសពវផសយពត៌ មន និងទំ នក់ទំនងអនតរជតិ និងបុគគលិកបនចូលរួមអប
អរសទរសកលវ ិទយធិ ករៃនសកលវ ិទយល័យមហសរខម កលពី ៃថងទី៣ តុល ២០១២ េនបនទប់របជុំ
ផសពវផសយពត៌ មន ជន់ទី៣ ផៈយ៉ ៃថ រកុងបងកក។
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MSU អបអរសទររពទធបរុ សមហទយល័យរគប់រគង នងគណេនយយកនុងអណ!តទ២
#
កលពី ៃថងទី ២ តុល ២០១២ សរសតចរយស៊ុភ័រកឆ័យ សមមប់ ពិតូ សកលវ ិទយធិ ករៃនសកលវ ិទយល័យមហ
សរខម ជូនបច់ ផកអបអរសទរដល់សរសតចរយ ប៉ ក់ រពឹកស
ឧសសហៈវ៉ ណីតកិចច ែដលទទួ លបនដំែណងរពឹទប
ធ ុ រស មហ
វ ិទយល័យរគប់ រគង និ ងគណេនយយ សកលវ ិទយល័យមហ
សរខម អណតតិទី២ មនថនក់ដឹកនំសកលវ ិទយល័យមហ
សរខមចូ លរួមអបអរសទរេនកែនលងរបជុំ គណៈកមមករ
ថនក់ ដឹកនំ

សកលវ ិទយល័យមហសរខមេលកទី

១៦/២០១២ េនបនទប់របជុំ ១ ជន់ ទី៤ អគរបរមរជកុ មរ ី
សកលវ ិទយល័យមហសរខម។
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កលពី ៃថងទី

១៦

កញញ

២០១២

និ សសិតមហវ ិទយល័

យគណេនយយ សកលវ ិទយល័យមហសរខម បនទទួ ល
េលខ១ កនុងកររបកួ តេរគងករ គុ ណធម៌ ចរ ិយធម៌ ចេរម ន
រពះជនម ថនក់ឧតតមសិកស យុវជនៃថ េធវអំេព លថ
អ វ យរពះមហ
កសរត កនុងករអភិ វឌឍន៍ខួនឯង
ល
និងសហគមន៍។ កមមវ ិធី េនះ
េរៀបចំ េដយករ ិយល័យកិ ចចករនិ សសិត
សកលវ ិទយល័យ
មហសរខម រួមជមួ យមូ លនិធិេរពម ទិនស៊ូឡនុ ន េខតត
នគររជសីម៉

េដយមនពិធីរបគល់អហរូករណ៍ និ ងរងវន់

កររបកួ តសរមប់និសិសតថនក់ តំបន់ េលកទី ១០ របចំឆនំ ២០១២ េនបនទប់របជុំេរពម ទិនស៊ូឡនុន រសុកេមឿង
េខតតនគររជសីម៉ េហយេលកេនះផងែដរសរសតចរយទី របឹកសកមមវ ិធី និ ងតំណងនិ សសិតបនរបគល់ពនរងវន់
ដល់សរសតចរយបណិ ឌ ត បរបឹ កស ឧសសហៈវ៉ និជឆៈគិ ដ មហវ ិទយល័យគណេនយយៃនសកលវ ិទយល័យមហ
សរខម។
និ សសិតែដលចូ លរួមរបកួតកនុងកមមវ ិធីេនះបនេទេល កញញ សិរ ិផន អុិមរកស កញញ បវ ីណ អ៊ុតឈី កញញកវ ិនរត

ៃឆសន កញញ វរ៉ ផង ែសងប៊ុនេរឿង កញញ ថណៈផន កលំឃុម កញញ កណុកកន តយច័ នក
ទ ង កញញឱឬទ័ យ ថង
ប៉ ន េលកមងគល គិតិ តវឌ
ុ ឍិៃរក េលកសុរ ិយៈវងស វងសផត់ ថៈណណន់ និ ងេលកខុមរកិ ត ែសនសុផន់។
សរសតចរយទី របឹ កសបនេទេល សរសតចរយនផផន ផុននិកនគិចច សរសតចរយមលិច័នទ ថងខំ សរសតចរយភិ
មកន សុវណណ ថដ សរសតចរយវ ិជជនី េអៀមឈុម សរសតចរយបវ ិផដ ទវីសិទិ ធ និងសរសតចរយអភិឆ័យ មហ
ថំ។

ពត៌ មនជភសែខមរ សកលវ ិទយល័យមហសរខម
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MSU បានទទួលការចាត់លដា
ំ ប់េដាយ SCImago Institutions Ranking (SIR) 2012 េលើកទី៣ ជាប់គា
នករេរៀបចំ ចត់ លំដប់ ថនក់ពី SCImago Institutions Ranking (SIR) World Report 2012:: Global Ranking េដយSCImago Institutions Ranking (SIR) ែដលជករចត់លំដប់ សថប័នករសិកស និងសថប័ នែដលមន
សនៃដរសវរជវថនក់អនតរជតិ េដយេរបទិនន
ន ័ យចំនួនសនៃដរសវរជវខងករសិកស

ែដលអចផសពវផសយកនុង

ឃលំងផទុកទិ នន
ន ័ យ Scopus ។ កនុងឆនំ២០១២េនះ េយងេឃញថ មហវ ិទយល័យមហសរខមជប់លំដប់ទី
២៨៦៣ េលពិភព លំដប់ទី ៧៦៧ កនុងទវីអសុី និងលំដប់ ទី ១៥ កនុងរបេទសៃថ (ចត់ ទុកថជលំដប់ទី ១១ កនុង

របេទសៃថ របសិនជរប់ចំេពះសថប័ នគណកមមករថនក់ ឧតតមសិកស) ែដលជមនេមទនភពមតងេទៀតរបស់

សកលវ ិទយល័យមហសរខមែដលបនទទួ លករចត់ លំដប់ពី SCImago Institutions Ranking (SIR) រយៈ
េពល ៣ ជប់ គន។
សរមប់ សថប័ ន ឬអងគភពកនុងរបេទសៃថជប់ លំដប់របស់ SIR World Report 2012 េលកេនះមនទំងអស់១៨

សថប័ ន (ថនក់ អនតរជតិ ) មនដូចជៈ សកលវ ិទយល័យជុ ឡឡុងកន (៤៨០) សកលវ ិទយល័យមហិដុន (៥៣៨)

សកលវ ិទយល័យេឆៀងៃម៉ (៩៤២) សកលវ ិទយល័យេកសរតសរសត (១១៥៣) សកលវ ិទយល័យសុងខលនៈរគិនទ

(១១៨៥) សកលវ ិទយល័យទិ ចណូឡូជី រពះចមេកលធនបុ រ ី (១២៩៣) សកលវ ិទយខន់ ែកន (១៣៤១) សថប័ នទិច

ណូឡូជី រពះចមេកលេចឃុនថៈហនឡតរកក់ បំង (១៤៤៩) មនទីរេពទយសិរ ិរជ (១៧៩៥) សកលវ ិទយល័យធមម

សរសត (១៨៥០) សថប័នទិ ចណូឡូជី ែហងេអេសៀ (១៩៣៦) មនទីរេពទយរ៉ ម៉ ធិបតី (២៣៣២) សកលវ ិទយល័យ

ទិ ចណូឡូជី ស៊ុនណរ ី (២៤៧៨) មណឌលទិ ចណូឡូជី េអឡិចរតូនិច និងកុំ ពយូទ័រែហងជតិ (២៨៤៩) សកលវ ិទយ

ល័យមហសរខម

(២៨៦៣)

សកលវ ិទយល័យសិលបកន

(៣០១៤)

សកលវ ិទយល័យសុីណៈរគិនទវ ិរត
ូ៉

(៣១២៤) និងៃវ ៉វ៉ និចកិ ចច (៣២៨១)។
សរុបករចត់ ចំណត់ ថនក់របស់សកលវ ិទយល័យមហសរខមេដយ SIR World Report ។
ចំ ណត់ ថនក់េនកនុងរបេទសៃថ (ពិភពេលក)
ឆនំ ២០១២ ១៥ (២៨៦៣)
ឆនំ ២០១១ ១៥ (២៨៦៧)
ឆនំ ២០១០ ១៤ (២៨០៧)
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