ការជួបជុុំដ៏កុំរ
ននអតីតនិស្សិតចាប់ជុំនាន់ទី២
(បបក ១៩៩៨-ជួប ២០១៥= ១៨ ឆ្ន)ុំ
ការជួបជុុំអតីតនិស្សិតចាប់ជុំនាន់ទី២ ននសាកលវ ិទាល័យភូមិនទនីតិសាស្តស្រ និ ងវ ិទាសាស្តស្រ
សស្ដឋកិចច) ពីមុនសៅថា មហាវ ិទាល័យនី តិសាស្តស្រ និ ងវ ិទាសាស្តស្រសស្ដឋកិចច បដលជាសាលា រដឋ
និងជាសាលាចាប់ដុំបូងសគ បដលនននស្រទបសទស្កមុុជា បានរទបរទពឹតរសៅស្នថៃទី ២៩-០៥-២០១៥
នាសោជនីដ្ឋឋនទសនេបាសាក់ ២ ។ និស្សិតមួយជុំនាន់សនេះនននចុំនួន ២២៨ នាក់ សដ្ឋយ

បានរទបឡងជាប់ អាហារូបករណ៍របស្់រាជរដ្ឋឋភិបាលកមុុជាស្ឆ្នុំ១៩៩៣ និងបានតុំរវូ ឲ្យ
ស្ិការយេះសពល ៥ ឆ្នុំ សទើបអាចទទួលបានបរ ិញ្ញាបរទតនីតិសាស្តស្រ ។

ការជួបជុុំនាសពលសនេះ គឺបនាទប់ពីពួកសគបានបបកគ្ននអស្់រយេះសពល ១៨ ឆ្នុំ សរទកាយពីបានទទួល
ស្ញ្ញាបរទត និងបានចូ លរទបឡូកកនុងស្ងគមការងារ ។ ជាលទទផល ពួ កសគទទួ លបានបផេផ្កា

សដ្ឋយនននវ ិជាាជី វៈ និងមុខរបររទគប់ ៗគ្នន បដលរទបស្ូរទតសចញពីការស្ិកាស្ឯសាលា និង
ការសរទជើស្សរ ើស្របស្់បុគល
គ នននក់ៗ ។
សេតុសនេះការជួបជុុំសនេះ គឺជាការជួបមួយដ៏កុំរ ពីសរទរេះវាមិនរទតឹមបតសធវើឲ្យ ពួកសគនឹកដល់អនុស្ាវរ ីយ៍
ចាស្់ នឹកសឃើញដល់ជីវោពជានិស្សិតតុំងពី ២២ ឆ្នុំមុន បុស្ណេះសទ បុបនរវាក៏ជាការជួបជុុំនូវរទគប់បផនក
រទគប់ជុំនាញននវ ិស្័យការងារកនុង សពលបចចុបបននផងបដរ សលើស្ពី សនេះវាបថមទុំង សធវើឲ្យពួកសគស្ចាុំ/
សាគល់គ្នន ពីនននក់សៅនននក់ និងនននទឹកចិតរស្ជាមួយគ្ននបនរសៅមុខសទៀត ៕

Rarely Meeting
of
The Previous Second Promotion Legal Students
(graduated 1998-remet 2015 = 18 yrs.)
The Meeting of the Previous Second Promotion Legal Students, Royal University of Law and
Economics (RULE) pre-called Faculty of Law and Economics that had been the public and the first
university providing the legal education service in Cambodia, was conducted on May 29th, 2015 at
Tolebasac 2 restaurant. This promotion existed 228 students who had passed an examination and got the
scholarship from the Royal Government of Cambodia in 1993 and were being required to study for fully
5 years in order to take and pass the re-examination and submit an internship report for getting the
bachelor degree of law from the Ministry of Education, Youth and Sports.
This Meeting was arranged after graduated from the university for 18 years and hold a job in a society.
As a result, the students have gotten a profession and career based on their studies at the school and/or
interesting of each other.
Therefore, this occasion is their rarely time because it is not only helping them remember the former
time, the student life since 22 years ago but it is also giving them the time to meet all actual careers and
professionals joined together. Additionally, it is making to recognize/think of again from one person-one
person and keep their minds communicate in the future.
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