
 جامعت اللسانياث بنيجني نوفغوزد، ن. أ. دوبسولوبوف، توقع إتفاقيت تعاون مع جامعت حلب الحكوميت )سوزيا( 

 ٌألٔشطح اٌذٌٚيح: ذٛسيع ٔطاق االذصاالخ اٌذٌٚيح، ٚصيادج LUNN   اسرشاذيجيحذٕفيز  ٘ٛذٛليع ٘زٖ االذفاليح ِٓ ف اٌٙذ

 ذصذيش اٌرعٍيُ.ٔشاط 

 .دِشك جاِعح تعذ سٛسيا في جاِعح أوثش ثأي ٘ي: اٌحىِٛيح حٍة جاِعح

 اٌعشتي اٌعاٌُ دٚي ِع اٌرفاعً":األستاذة جانا نيكونوفاذمٛي سئيسح جاِعح ٔيجٕي ٔٛفغٛسد ٌٍسأياخ اٌّسّاج ْ. أ. دٚتشٌٚٛف 

 األجٕذج عٓ خطاتاذٗ في تٛذيٓ فالديّيشٚفيرش فالديّيش اٌشئيس أوذ وّا االذحاديح ٌشٚسيا اٌذٌٚيح اٌسياسح اذجا٘اخ أحذ ٘ٛ

 إٌّصٛص األٔشطح إر أْ االسرشاذيجي ششيىٕا اآلْ ٘ي حٍة جاِعح" :ٚ ذٛاصً األسرارج جأا ٔيىٛٔٛفا حذيثٙا تأْ ."اٌذٌٚيح

، اٌثشاِج اٌعٍّيح اٌّشرشوح ّٕا٘جاٌ ٚذٕفيز ٚاٌّعٍّيٓ اٌطالب رثاديذرعٍك ت ألٔٙا جاِعريٌٍٓ أّ٘يح  راخ االذفاليح في عٍيٙا

 في إدخاٌُٙ تٙذف ٚإٌّٙجيح اٌعٍّيح ٚاٌّٛاد إٌّشٛساخ ٚذثادي اٌثحثيح ٚاٌّشاسيع اٌذساسيح، اٌّشاسوح في اٌفعاٌياخ اٌعٍّيح 

 ". ٚاٌعشتيح اٌشٚسيح تاٌٍغريٓ اٌرعٍيّيح اٌعٍّيح

 ترذسيس يمَٛ ٌٍغاخ ِعٙذ اٌشٚسيححٍة  في يٛجذ ،LUNN ب اٌشٚسيح غحاٌٍ ِعٙذ ِذيشج ،ماكشانتسيفا للدكتوزة ناتاليا ٚفمًا

 ٍغحٌ اِشوض إلٔشاء ذخطظ ٌزٌه،. تعذ اٌشٚسيح ٌٍغح لسُ ٌذيٗ ٌيس اٌّعٙذ ٘زا ٌىٓ. ٌغاخ أخشٜ تيٓ ِٓ ،اٌشٚسيح اٌٍغح

 اٌشٚسيح اٌٍغح ِعٍّي ٌرحسيٓ ِسرٜٛ ذٕشيطيح ٚدٚساخ سئيسيح فصٛي تإجشاء اٌّشوض ٘زا سيمَٛ. حٍة جاِعح في اٌشٚسيح

 .LUNN ِذسسيِٓ طشف 

ذخصصاخ  أحذ –". اٌعشتيح اٌٍغح ذذسيس طشق إذماْ عٍٝ تذٚس٘ا حٍة جاِعح سرساعذٔا: "ماكشانتسيفا د. ناتاليا ذمٛي

 من افسيد بسنامجال هرا يعرثش ".ٚاإلٔجٍيضيح اٌعشتيح اٌٍغريٓ ِع أجٕثيح وٍغح اٌشٚسيح - LUNN في" اٌٍغح فمٗ" تشٔاِج

 ٌٕا ذشسً أْ ٚٔأًِ ٌٕا تإٌسثح ِّٙح اٌعشتيح اٌٍغح ذعٍيُ في اٌّساعذج. األخسى اإلنسانيت الجامعاث في نظائس له ليس نوعه،

ا. اٌعشتيح ٌٍغح ِعٍّيٓ حٍة جاِعح ًِ . اٌشٚسيريٓ ٚاٌثمافح اٌٍغح حٛي ِحاضشاخ إلٌماء سٛسيا إٌٝ ِذسسٛٔا سيز٘ة ِثٍّا ذّا

 اٌشٚسيح اٌٍغح ٌّعٙذ اٌراتعح اٌفشعيح اٌىٍيح في يذسسْٛ اٌزيٓ اٌعشتيح اٌذٚي ِٓ اٌطالب عذد أْ إٌٝ أيًضا اإلشاسج ٚذجذس

 ٚيرُ. ِخرٍظ شىً في اٌذساسيح اٌفصٛي ذُعمذ اٌيَٛ،. صاد لذ اٌشٚسي االذحاد في أخشٜ ٚجاِعاخ LUNN جاِعح ٌذخٛي

 " .اٌطثيعيح ٚاٌعٍَٛ ٚااللرصاديح اٌحيٛيح ٚاٌطثيح اإلٔسأيح اٌعٍَٛ: ِجاالخ 4 في اٌرعٍيُ

 رٕسيكاٌت اٌّمثً األسثٛع حٍة ٚجاِعحجاِعح ٔيجٕي ٔٛفغٛسد ٌٍسأياخ اٌّسّاج ْ. أ. دٚتشٌٚٛف  تيٓ اٌّشرشن اٌعًّ سيثذأ

 .اإلٔرشٔد عثش

 



 

 

 

 

 

 

 


