
 جروموفليونيدوفيش  لميخائيالسيد 

في بوكسيتوجورك باإلتحاد  ١٩٤٣كانون األول /ديسمبر ٢٣في  ليونيدوفيش جروموف لميخائيُولد السيد 
  .١٩٩٢السوفييتي وأصبح مواطنا فرنسيا منذ عام 

 Institut des Hautes)تقلد جروموف منصب أستاذ دائم لدى المعھد العالي للدراسات العلمية
Études Scientifiques)  "إن المعھد العالي للدراسات العلمية . بفرنسا "ببورس سور إيفيت

)IHÉS ( عالية في الرياضيات والعلوم الفيزيائية النظرية والميادين العلمية األخرى ذات مؤسسة بحوث
بشكل تمكنھم من تكريس أنفسھم  مراكزعلى العلماء الموھوبين االستثنائيين  المؤسسة تعرض. الصلة

ذة الدائمين إن جروموف أحد األسات .أخرى أية أعباء تربوية أو إدارية تولي كامل إلجراء بحوثھم بدون
المجلس العلمي على أساس سعة أفق ونطاق  وضعھابناء على توصية المعھد مدير الخمس الذين عينھم 

  .ويعينون لمدى الحياةفي مرحلة مبكرة من حياتھم المھنية  يجري حشد العلماء. إمكاناتھموأعمالھم 

 Courant)بمعھد كورانت للعلوم الرياضية  Jay Gouldت كما يعمل جروموف أستاذا في الرياضيا
Institute of Mathematical Sciences)  بجامعة نيويورك.  

 وقع اختيارلقد . العلوم الرياضية منكثيرة  ميادينبمساھماته الھامة في معروف  جروموف لميخائيإن 
لقد ". الثورية في الھندسة الرياضيةمساھماته "تكريما له على الختيار لجائزة أبل على جروموف الجنة 

كان لجروموف أثرا عظيما على العلوم الرياضية الحديثة وال يزال يواصل عمله اليوم بنشاط كبير 
  . إبداعيوبشكل 

وعلى  ١٩٦٩راه في عام وعلى الدكتو) ١٩٦٥(درجة الماجستير في عام لقد حاز السيد جروموف على 
روخلين على رسالة . أشرف فالديمير أ. ليننجرادمن جامعة  ١٩٧٣رسالة ما بعد الدكتوراه في عام 

غادر . أستاذا مساعدا بجامعة ليننجراد ١٩٧٤حتى  ١٩٦٧عمل جروموف من عام . دكتوراه جروموف
. وأصبح أستاذا بجامعة والية نيويورك بستوني برووك ١٩٧٤جروموف اإلتحاد السوفييتي في عام 

المعھد العالي وتقلد في العام التالي منصبه الحالي في " ٦"، إلى جامعة باريس ١٩٨١في عام انتقل، 
م الرياضية العلو أستاذ، تقلد أيضا منصب ١٩٩٦حتى  ١٩٩١منذ عام  .)IHÉS(للدراسات العلمية 

  . بجامعة ماريالند بكولودج بارك

على جوائز تقديرية دولية بما في ذلك جائزة كيوتو في العلوم البحتة في عام  جروموف لميخائيلقد حاز 
صيلة في البحوث في عام لمساھمته األستييل . وجائزة لوروا ب ١٩٩٩وجائزة بازان في عام  ٢٠٠٢
وجائزة تأمينات  ١٩٩٣وجائزة وولف في عام  ١٩٩٧عام ميدالية لوباتشيفيسكي في  وعلى ١٩٩٧

 ١٩٨١وعلى جائزة فيلبن بألمانيا في عام  ١٩٨٤وجائزة إيلي كارتان في عام  ١٩٨٩باريس في عام 
، ُمنح جروموف جائزة ٢٠٠٤في عام . ١٩٧١وعلى جائزة مجتمع الرياضيات بموسكو في عام 

ئزة جانوس بوليا من أكاديمية العلوم المجرية في عام كما تلقى جا. فريديرك إسير نمير في الرياضيات
٢٠٠٥.  

 ١٩٧٠ُدعي السيد جروموف كمحاضر في الكونجرس الدولي ألخصائيي العلوم الرياضية بنيس في عام 
كما أنه عضو أجنبي في . ١٩٨٦في عام  وبركلي ١٩٨٢ووارسو في عام  ١٩٧٨في عام  وھلسنكي

واألكاديمية األمريكية للفنون والعلوم وعضو في  األمريكيةالمتحدة أكاديمية العلوم الوطنية بالواليات 
  . ١٩٩٢وحاز أيضا على الدكتوراه الفخرية من جامعة جنيف في عام . أكاديمية العلوم الفرنسية


