
 

 

ទិវរសវរជវបរងំ----កមពុជ     

ៃថងទី២៩-៣០ ែខមនី ឆន ២ំ០១៨ 
វិទយសថ នបេចចកវិទយកមពុជ 

 

កមមវិធី 

ៃថងទីៃថងទីៃថងទីៃថងទី១ ១ ១ ១ ៖ ៃថងរពហសបត� ទី៖ ៃថងរពហសបត� ទី៖ ៃថងរពហសបត� ទី៖ ៃថងរពហសបត� ទី២៩ ២៩ ២៩ ២៩ ែខមីន ឆន ំែខមីន ឆន ំែខមីន ឆន ំែខមីន ឆន ំ២០១៨ ២០១៨ ២០១៨ ២០១៨ (វទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជវទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជវទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជវទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជ))))    
 

7h30 – 8h00 ទទួលេភញៀវ និងចុះេឈម ះ ទទួលេភញៀវ និងចុះេឈម ះ ទទួលេភញៀវ និងចុះេឈម ះ ទទួលេភញៀវ និងចុះេឈម ះ  
 

8h10 – 8h15     េបកអងគពិធី េបកអងគពិធី េបកអងគពិធី េបកអងគពិធី     
  

8h15 – 8h20 សុនទរកថសវ គមន៍សុនទរកថសវ គមន៍សុនទរកថសវ គមន៍សុនទរកថសវ គមន៍ 
 

 

 

ឯកឧតតមបណឌិ ត SAMEDY Sivathana អនុរដឋេលខធិកររកសួងអប់រ ំ យុវជន      
និងកីឡ  

8h20 – 8h30 សុនទរកថសវ គមន៍ សុនទរកថសវ គមន៍ សុនទរកថសវ គមន៍ សុនទរកថសវ គមន៍  
 

 

េលកជំទវ េអវ៉ េងវៀន បិ៊ញ ឯកអគគរដឋទូតបរងំរបចំកមពុជ 

8h30 –  9h15  បទអនតបទអនតបទអនតបទអនតររររគមន៍សវ គមន៍គមន៍សវ គមន៍គមន៍សវ គមន៍គមន៍សវ គមន៍៖៖៖៖ េហតុអវីរតវូមនេហតុអវីរតវូមនេហតុអវីរតវូមនេហតុអវីរតវូមនកររសវរជវ? កររសវរជវ? កររសវរជវ? កររសវរជវ?  
  

បណឌិ ត Didier FONTENILLE    នយករសវរជវ នយកវទិយសថ នប៉សទ័រកមពុជ 

 

9h15-9h45 សរមកទទួលទនកេហវ សរមកទទួលទនកេហវ សរមកទទួលទនកេហវ សរមកទទួលទនកេហវ  
  

9h45-11h45 ករចូលរមួចំែណករបស់បរងំកនុងកររសវរជវេនកមពុជករចូលរមួចំែណករបស់បរងំកនុងកររសវរជវេនកមពុជករចូលរមួចំែណករបស់បរងំកនុងកររសវរជវេនកមពុជករចូលរមួចំែណករបស់បរងំកនុងកររសវរជវេនកមពុជ 

  

    អនកសរមបសរមួល បណឌិ ត Marc SOURIS (វទិយសថ នរសវរជវ និងករ
អភិវឌឍ)   និងបណឌិ ត  MEAN Chhi Vun (ស.វ.ស) 

   

9h45-11h45 វស័ិយវទិយសរសតធំៗវស័ិយវទិយសរសតធំៗវស័ិយវទិយសរសតធំៗវស័ិយវទិយសរសតធំៗ 
 

• សុសុសុសុខភិបល ខភិបល ខភិបល ខភិបល  
 បណឌិ ត    Olivier SEGERAL  វទិយសថ នបរងំរសវរជវេមេរគេអដស៍----ជំងឺ                

េអដស៍    និងជំងឺេថលម (ANRS)  
 



 

 

 
• កសិកមមកសិកមមកសិកមមកសិកមម/បរសិថ នបរសិថ នបរសិថ នបរសិថ ន/អកសធតុអកសធតុអកសធតុអកសធតុ 

 បណឌិ ត Florent TIVET មជឈមណឌ លសហរបតិបតតិករអនតរជតិរសវរជវ
េកសរតសរសតសរមប់ករអភិវឌឍ(Cirad) និងបណឌិ ត Philippe VENOT    វទិយ
សថ នរសវរជវសរមប់ករអភិវឌឍ (IRD) 
 

 
• នីតិសរសតនីតិសរសតនីតិសរសតនីតិសរសត/េសដឋកិចចេសដឋកិចចេសដឋកិចចេសដឋកិចច/រគប់រគង រគប់រគង រគប់រគង រគប់រគង  

 េលក Laurent MESMANN សកលវទិយល័យភូមិនទនីតិសរសត និងវទិយ
សរសតេសដឋកិចច (URDSE) និងេលក PHAL Pisal  សមគមសលរតជូ  
 

 
• វទិយសរសតមនុសសសរសត វទិយសរសតមនុសសសរសត វទិយសរសតមនុសសសរសត វទិយសរសតមនុសសសរសត  

 បណឌិ ត Anne GUILLOU វទិយសថ នរសវរជវសតីពីអសីុអេគនយ៍សហសម័យ 
(IRASEC) 
 

 • បុរណវទិយបុរណវទិយបុរណវទិយបុរណវទិយ/ករអភិរកសេបតិកភណឌករអភិរកសេបតិកភណឌករអភិរកសេបតិកភណឌករអភិរកសេបតិកភណឌ  
 បណឌិ ត HENG Sophady  រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ និងបណឌិ ត Jacques 

GAUCHER សលបរងំចុងបូព៌ (EFEO) 
 

 
• វទិយសរសតវទិយសរសតវទិយសរសតវទិយសរសត/បេចចកវទិយបេចចកវទិយបេចចកវទិយបេចចកវទិយ/វសិវកមមវសិវកមមវសិវកមមវសិវកមម/គណិតវទិយ គណិតវទិយ គណិតវទិយ គណិតវទិយ (STIM) 

 បណឌិ ត    HUL Seingheng វទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជ (ITC)   
 

11h45-12h00   សថ ប័នរសវរជវសថ ប័នរសវរជវសថ ប័នរសវរជវសថ ប័នរសវរជវបរងំបរងំបរងំបរងំែដលមនវតតមនេនកមពុជ ែដលមនវតតមនេនកមពុជ ែដលមនវតតមនេនកមពុជ ែដលមនវតតមនេនកមពុជ     
 

                                                                                               បណឌិ ត    Marc SOURIS    វទិយសថ នរសវរជវសរមប់ករអភិវឌឍ ((((IRD)))) 

12h00-13h00 អហរៃថងរតង់ អហរៃថងរតង់ អហរៃថងរតង់ អហរៃថងរតង់ (បូ៊េហវ(បូ៊េហវ(បូ៊េហវ(បូ៊េហវេនវទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជេនវទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជេនវទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជេនវទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជ)))) 
  

  

13h00-14h45 បទពិេសធន៍បទពិេសធន៍បទពិេសធន៍បទពិេសធន៍អតីតនិសសតិ អតីតនិសសតិ អតីតនិសសតិ អតីតនិសសតិ  អនករសវរជវកមពុជអនករសវរជវកមពុជអនករសវរជវកមពុជអនករសវរជវកមពុជ  

   

អនកសរមបសរមួល េលក Laurent MESMANN (សកលវទិយល័យភូមិនទ
នីតិសរសត និងវទិយសរសតេសដឋកិចច)  

13h00-13h30 ករែចករែមលកបទពិេសធន៍ ករែចករែមលកបទពិេសធន៍ ករែចករែមលកបទពិេសធន៍ ករែចករែមលកបទពិេសធន៍ – វគគវគគវគគវគគ១ ១ ១ ១    
  

ឯកឧតតមបណឌិ ត SENG Sopheap វទិយសថ នជតិៃរបសណីយ៍ ទូរគមន
គមន៍ បេចចកវទិយគមនគមន៍ និងព័ត៌មន(NIPTICT)     
 

 បណឌិ ត NEANG Malyne សកលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម (URA) 
13h30-14h00 កររបកួត កររបកួត កររបកួត កររបកួត ««««និេកខបបទរបស់ខញុំនិេកខបបទរបស់ខញុំនិេកខបបទរបស់ខញុំនិេកខបបទរបស់ខញុំរយៈេពល រយៈេពល រយៈេពល រយៈេពល ១៨០១៨០១៨០១៨០វនិទីវនិទីវនិទីវនិទី»»»»  
  



 

 

14h00-14h45 ករែចករែមលកបទពិេសធន៍ ករែចករែមលកបទពិេសធន៍ ករែចករែមលកបទពិេសធន៍ ករែចករែមលកបទពិេសធន៍ – វគគទីវគគទីវគគទីវគគទី២២២២ 

  

ឯកឧតតមបណឌិ ត    CHHIV Yiseang វទិយសថ នជតិករទូត និងទំនក់ទំនង
អនតរជតិ រកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករអនតរជតិ    (MAECI) 

  

បណឌិ ត    DUONG Veasna  វទិយសថ នប៉សទ័រកមពុជ    (IPC) 
  

បណឌិ ត    MEN Chandévy  សកលវទិយល័យភូមិនទវចិិរតសិលបៈ(URBA)  
 

14h45-15h15 សរមកទទួលទនកេហវ សរមកទទួលទនកេហវ សរមកទទួលទនកេហវ សរមកទទួលទនកេហវ  
 

15h15-17h30  

 

15h15-17h30 

េវទិកេវទិកេវទិកេវទិករសវរជវ និងករបេងកតថមី៖  រសវរជវ និងករបេងកតថមី៖  រសវរជវ និងករបេងកតថមី៖  រសវរជវ និងករបេងកតថមី៖  
សតង់ ពិព័រណ៍ និងកររបកួត(សល ក
សតីពីកររសវរជវ និងករបេងកត
ថមី)     

    
15h15-16h15 

កិចចពិភកសផលកិចចពិភកសផលកិចចពិភកសផលកិចចពិភកសផល ស់បតូរេយបល់រសបេពលស់បតូរេយបល់រសបេពលស់បតូរេយបល់រសបេពលស់បតូរេយបល់រសបេពល
ជមួយគន  ជមួយគន  ជមួយគន  ជមួយគន  - កិចចពិកិចចពិកិចចពិកិចចពិភកសតុមូលភកសតុមូលភកសតុមូលភកសតុមូល៖ 
ករេលកសទួយតៃមល និងករផល ស់បតូរព័ត៌មន
សតីពីលទធផលរសវរជវ  
េដយមនករចូលរមួពី៖   
បណឌិ ត HUL Seingheng (វទិយសថ នបេចចក
វទិយកមពុជ) បណឌិ ត DUONG Veasna (វទិយ
សថ នប៉សទ័រកមពុជ) បណឌិ ត Abigaël PESSE    
(វទិយសថ នរសវរជវសតីពីអសីុអេគនយ៍
សហសម័យ) បណឌិ ត Olivier SEGERAL     

(ស....វ....ស) 
អនកសរមបសរមួល៖    
បណឌិ ត Anne GUILLOU (វទិយសថ ន
រសវរជវសតីពីអសីុអេគនយ៍សហសម័យ) 
និងបណឌិ ត Didier FONTENILLE    (វទិយ
សថ នប៉សទ័រកមពុជ) 

 
  



 

 

ៃថងទីៃថងទីៃថងទីៃថងទី២ ២ ២ ២ ៖ ៃថងសុរក ទី៖ ៃថងសុរក ទី៖ ៃថងសុរក ទី៖ ៃថងសុរក ទី៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ែខមីន ឆន ំែខមីន ឆន ំែខមីន ឆន ំែខមីន ឆន ំ២០១៨២០១៨២០១៨២០១៨ ((((វទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជវទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជវទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជវទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជ)))) 
 

7h30-08h00 ទទួលេភញៀវ ទទួលេភញៀវ ទទួលេភញៀវ ទទួលេភញៀវ និងចុះេឈម ះនិងចុះេឈម ះនិងចុះេឈម ះនិងចុះេឈម ះ 

 

08h00-08h05 សុនទរកថសវ គមន៍ សុនទរកថសវ គមន៍ សុនទរកថសវ គមន៍ សុនទរកថសវ គមន៍  
 
08h05-09h35 ករករករករបេងកតបេងកតបេងកតបេងកត    និងនិងនិងនិងករករករករេរៀបចំេរៀបចំេរៀបចំេរៀបចំជរចនសមព័នធជរចនសមព័នធជរចនសមព័នធជរចនសមព័នធនូវភពជៃដគូ នូវភពជៃដគូ នូវភពជៃដគូ នូវភពជៃដគូ (ករែចករែមលកធនធន     

ពហុវស័ិយ បញហ ករមិតតំបន់…………)  
  

អនកសរមបសរមួល បណឌិ ត HUL Seingheng (វទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជ)(ITC) 
 

 

08h05-08h20 មនទីរពិេសធន៍មនទីរពិេសធន៍មនទីរពិេសធន៍មនទីរពិេសធន៍ចរមះុចរមះុចរមះុចរមះុអនតរជតិ អនតរជតិ អនតរជតិ អនតរជតិ DRISA  
  

បណឌិ ត CHENG Sokleaph មនទីរពិេសធន៍ចរមះុអនតរជតិ «Drug Resistance in 

Southeast Asia » (LMI DRISA) 
 

08h20-08h35 គេរមងៃនករបេងកតមជឈមណឌ លគេរមងៃនករបេងកតមជឈមណឌ លគេរមងៃនករបេងកតមជឈមណឌ លគេរមងៃនករបេងកតមជឈមណឌ លអនតរសកលវទិយល័យរសវរជវអនតរសកលវទិយល័យរសវរជវអនតរសកលវទិយល័យរសវរជវអនតរសកលវទិយល័យរសវរជវវទិយសរសតវទិយសរសតវទិយសរសតវទិយសរសត
មនុសសមនុសសមនុសសមនុសសសរសតសរសតសរសតសរសត    និងវទិយសរសតសងគមេនកមពុជ និងវទិយសរសតសងគមេនកមពុជ និងវទិយសរសតសងគមេនកមពុជ និងវទិយសរសតសងគមេនកមពុជ  

 បណឌិ ត Joseph THACH វទិយសថ នជតិភស និងអរយធម៌បូព៌ (INALCO/IRD) 
 

08h35-08h50 េគលនេយបយេគលនេយបយេគលនេយបយេគលនេយបយរបកបេដយគុណភពកនុងករបំពក់រចនសមព័នធដល់កររបកបេដយគុណភពកនុងករបំពក់រចនសមព័នធដល់កររបកបេដយគុណភពកនុងករបំពក់រចនសមព័នធដល់កររបកបេដយគុណភពកនុងករបំពក់រចនសមព័នធដល់ករ
រសវរជវ រសវរជវ រសវរជវ រសវរជវ  

 បណឌិ ត NGUYEN NGOC Dien តំណងសននិសីទសកលវទិយធិករៃនរគឹះសថ ន
សមជិកទីភន ក់ងរAUF េនអសីុប៉សីុហវិក    (CONFRASIE) 

08h50-09h05 ករដក់ឱយដំេណ រករមូលនិធិរសវរជវ និងអភិវឌឍន៍ែផនកព័ត៌មនវទិយេនកមពុជករដក់ឱយដំេណ រករមូលនិធិរសវរជវ និងអភិវឌឍន៍ែផនកព័ត៌មនវទិយេនកមពុជករដក់ឱយដំេណ រករមូលនិធិរសវរជវ និងអភិវឌឍន៍ែផនកព័ត៌មនវទិយេនកមពុជករដក់ឱយដំេណ រករមូលនិធិរសវរជវ និងអភិវឌឍន៍ែផនកព័ត៌មនវទិយេនកមពុជ     

 
 

ឯកឧតតមបណឌិ ត SAM SETHSEREY វទិយសថ នជតិៃរបសណីយ៍ ទូរគមនគមន៍ 
បេចចកវទិយគមនគមន៍ និងព័ត៌មន    (NIPTICT)    
 

09h05-09h20 ករករករកររសវរជវរសវរជវរសវរជវរសវរជវ    និងករអភិវឌឍន៍ ទសសនវស័ិយ និងនិងករអភិវឌឍន៍ ទសសនវស័ិយ និងនិងករអភិវឌឍន៍ ទសសនវស័ិយ និងនិងករអភិវឌឍន៍ ទសសនវស័ិយ និងករទនទឹងចង់បនរបស់វស័ិយករទនទឹងចង់បនរបស់វស័ិយករទនទឹងចង់បនរបស់វស័ិយករទនទឹងចង់បនរបស់វស័ិយ
ឯកជន ឯកជន ឯកជន ឯកជន  

 
 

បណឌិ ត Éric MOUSSET សភពណិជជកមម និងឧសសហកមមបរងំ-កមពុជ (CCIFC) - 

FORICA – CONFLUENCES 
 

09h20-09h35 ឧបករណ៍ឧបករណ៍ឧបករណ៍ឧបករណ៍ថមីមួយៃនភពជៃដគូថមីមួយៃនភពជៃដគូថមីមួយៃនភពជៃដគូថមីមួយៃនភពជៃដគូ-មូលនិធិបរងំសរមប់កររសវរជវ និងករមូលនិធិបរងំសរមប់កររសវរជវ និងករមូលនិធិបរងំសរមប់កររសវរជវ និងករមូលនិធិបរងំសរមប់កររសវរជវ និងករ
បេងកតបេងកតបេងកតបេងកតថមីេនកមពុជថមីេនកមពុជថមីេនកមពុជថមីេនកមពុជ (FORICA)  

 សរសត ចរយ Didier LECOMTE  វទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជ (ITC) 
09h35-10h05 សរមកទទួលទនកេហវ សរមកទទួលទនកេហវ សរមកទទួលទនកេហវ សរមកទទួលទនកេហវ  



 

 

 

10h05-12h05 េតេតេតេតទសសនៈទសសនៈទសសនៈទសសនៈវស័ិយវស័ិយវស័ិយវស័ិយណមួយណមួយណមួយណមួយសរមប់កមពុជ សរមប់កមពុជ សរមប់កមពុជ សរមប់កមពុជ ? ? ? ?  
  

អនកសរមបសរមួល បណឌិ ត Yves PERRAUDEAU ទីរបឹកសឯកឧតតមរដឋមរនតីរកសួង
អប់រ ំយុវជន និងកីឡ  

 
 

10h05-10h35 ចកខុវស័ិយរបស់ឯកឧតតមរដឋមរនតីចកខុវស័ិយរបស់ឯកឧតតមរដឋមរនតីចកខុវស័ិយរបស់ឯកឧតតមរដឋមរនតីចកខុវស័ិយរបស់ឯកឧតតមរដឋមរនតីអប់រ ំយុវជន និងកីឡ អប់រ ំយុវជន និងកីឡ អប់រ ំយុវជន និងកីឡ អប់រ ំយុវជន និងកីឡ  
 

 

ឯកឧតតមបណឌិ ត YUOK Ngoy រដឋេលខធិករទទួលបនទុកឧតតមសិកស និង
រសវរជវ 
 

10h35-11h35  កិចចពិភកសតុមូលកិចចពិភកសតុមូលកិចចពិភកសតុមូលកិចចពិភកសតុមូល-េតពរងឹងកររសវរជវេនកមពុជេដយវធីិណ? េតពរងឹងកររសវរជវេនកមពុជេដយវធីិណ? េតពរងឹងកររសវរជវេនកមពុជេដយវធីិណ? េតពរងឹងកររសវរជវេនកមពុជេដយវធីិណ?      
 

 

ឯកឧតតមសកលវទិយធិករសកលវទិយល័យរដឋេនភនំេពញ និងបត់ដំបង  
 

11h35-12h05 បិទបញច ប់បិទបញច ប់បិទបញច ប់បិទបញច ប់កមមវធីិកមមវធីិកមមវធីិកមមវធីិ និងនិងនិងនិងកររបកររបកររបកររបគល់រងវ ន់ដល់អនកឈនះកររបកួតគល់រងវ ន់ដល់អនកឈនះកររបកួតគល់រងវ ន់ដល់អនកឈនះកររបកួតគល់រងវ ន់ដល់អនកឈនះកររបកួតសល ក សល ក សល ក សល ក និេកខបនិេកខបនិេកខបនិេកខបបទសតពីីបទសតពីីបទសតពីីបទសតពីី
ករបេងកតថមីករបេងកតថមីករបេងកតថមីករបេងកតថមី 

 

 


