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د اىؼَو ثبتفبقُخ اىتؼبوُ ٍغ واحذح ٍِ اىجبٍؼبد اىشائذح فٍ تَذ   ُْجٍْ ّىفغىسد، ُ. أ. دوثشوىىثىفجبٍؼخ اىيغبُّبد ث

 جَهىسَخ اىصُِ اىشؼجُخ.

 5002 ٍْز األجْجُخ ىيغبد عُتشىاُ  جبٍؼخ ٍغ ّتؼبوُ ّحِ« :ُّنىّىفب بّبج األعتبرح اىذمتىسح LUNNسئُغخ جبٍؼخ  تقىه

 إىً اىجبٍؼخ هزٓ ٍِ اىطالة َأتٍ ،اىَثبه عجُو ػيً. اىتؼبوُ إطبس فٍ اىنثُش فؼيْب ىقذ -. هٍ إحذي ششَنبتْب اىقذََخو

LUNN ٍغ اىصُِ فٍ اىطالة َذسط ،ػبٍُِ ىَذح "سوعُب فٍ اىشوعُخ واىثقبفخ اىيغخ" ثشّبٍج إطبس فٍ ىيذساعخ ػبً مو 

 إىً ػىدتهٌ ثؼذ. ىغىَخ ثُئخ فٍ اىشوعُخ اىيغخ دساعخ اىتىاىٍ ػيً َىاصيىُ ثٌ ،اىشوعُخ اىيغخ LUNN ٍِ ٍذسعْب

 خاله. اىجبٍؼتُِ ثُِ ػيُهب ٍتفق واىَْبهج اىتؼيٍَُ اىجشّبٍج .اىتؼيٌ ّتبئج جَُغ إىُهٌ َُْغت ،اىذساعخ ٍِ ػبً ثؼذ جبٍؼتهٌ

 ،اىشوعُخ اىيغخ جىاّت مو فقظ ىُظ. اىنثُش اىصُُْىُ اىطالة َتؼيٌ" سوعُب وثقبفخ اىشوعُخ اىيغخ" ثشّبٍج فٍ عتهٌادس

 .«اىشوعٍ واألدة واىثقبفخ اىتبسَخ أًَضب وىنِ

أقذً  األٍبمِ فٍ اىَذَْخ  إىً إججبسَخ سحالد تْظٌ ،اىَثبه عجُو ؼيًف. و ثشٌ غٍْ ثقبفٍ ثجشّبٍج ٍذػىً ٍاىتؼيَُاىجشّبٍج 

Boldino ، Semenov ، Gorodets .َِواىَتبحف سحىيَغب صَبساد أًَضب اىجشّبٍج َتض. 

ب اىطالة َشبسك ًَ  سوعُب ػَىً أوىَجُبد فٍ األوه ثبىَشمض َبُ َبً اىطبىجخ فبصد ،ػبً قجو. اىشوعُخ اىيغخ أوىَجُبد فٍ دائ

 َتفبػو -. LUNN فٍ اىشوعُخ اىيغخ ٍؼهذ ٍذَشح ،ماكشاوتسيفا واتالياد.  تقىه مَب ،"األجبّت ىيطالة اىشوعُخ ثبىيغخ

 ٍِ ّىع هْب". األجْجُخ اإلقيَُُخ اىذساعبد" تخصص فٍ َذسعىُ اىزَِ اىشوط اىطالة ٍغ ثْشبط اىصُُْىُ اىطالة

 اىصُِ ٍِ اىطالة َغبػذثذوسهٌ  و ،اىشوعُخ اىيغخ تؼيٌ ػيً اىطالة اىصُُُِْ اىشوط اىطالة َغبػذاىتؼبوُ اىتنبٍيٍ، 

 اىتؼبوُ إىً ثبإلضبفخ .ّبجحخ ّتبئج ّشي رىل ٍغ وىنْْب ،ىيغبَخ صؼجتبُ اىيغتُِ مال. اىصُُْخ اىيغخ تؼيٌ ػيً طالثْب

 ٍؤتَشاتْب فٍ عُتشىاُ جبٍؼخ ٍِ و ثبحثىُ أعبتزح َشبسك. اىؼيٍَ اىَجبه فٍ ٍشتشمخ أّشطخ ثتطىَش ّقىً ،األمبدٍََ

 أُ َغؼذّب. اىؼيُب اىتصذَق ىجْخ إصذاساد أحذ وهى ،" Vestnik LUNN" فٍ رىل فٍ ثَب ٍقبالد وَْششوُ اىؼيَُخ

 فٍ اىشوعُخ اىيغخ ٍشمض افتتحْب أّْب اىَصبدفخ قجُو ٍِ وىُظ ، االصدَبد فٍ آخز عُتشىاُ جبٍؼخ فٍ اىشوعُخ ثبىيغخ االهتَبً

 طالة ٍغ دسوط تقذٌَ فٍ اىَؼيَُِ اىصُُْىُ اىطالة َغبػذ. مىّفىشُىط ٍؼهذ ىذَهب ،ثذوسهب  LUNN. اىجبٍؼخ هزٓ

LUNN  ىذوساد عُتشىاُ  جبٍؼخ ٍذسعى َخضغ ،رىل إىً ثبإلضبفخ ّىفغىسود ُّجٍْ فٍ اىذوساد طالة ٍغ و اىشوط 

 ضَبُ هى اىُىً واقغ أُ وّؼتقذ ، اىتفبػو جىاّت ٍِ اىؼذَذ هْبك أُ أٌ. ٍؼْب أجْجُخ ميغخ اىشوعُخ اىيغخ فٍ ٍتقذٍخ تذسَجُخ

 ". واىتؼيَُُخ واىثقبفُخ واىؼيَُخ األمبدََُخ اىَجبالد فٍ اىَغتقجيُخ ىالتصبالد



 

 


