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 نعي

 ينعى مجمع اللغة العربية األردني ببالغ الحزن الزميل المرحوم

 معالي األستاذ علي نصوح الطاهر

 

. وقل  الان المرحلوم 1/44/4891ى رحملة الللف  لي مفلر  لي الذي انتقلل للل

عضللو فللر   للي المجمللعق و سضللل قبللل بللنوا  قليلللة بلةلل ا  م تبتللف ااملللة للللى 

 المجمع.

ليضرع للى الللف العللي القل ير أن يسل ف السقيل   قلمجمعق رئيساً وأعضا ولن ا

 العزيز  سيح جنانفق ويلهم آلف الفبر والسلوان.

 نا لليف راجعونلنا للف ولو

 وق  قام المجمع بنعي الزميل المرحوم للى المجامع اللغوية والعلمية الشقيقة.
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 من حياة  الفقيد ةنبذ

 األستاذ على نصوح الطاهر

 عن كتاب: أعالم الفكر واألدب في فلسطين)

 (6791ليعقوب العودات )البدوي الملثم( عمان )

مق ونزح مع 4891ول  المرحوم علي نفوح الطاةر  ي يا ا/  لسطيفق عام 

. و لقى 4841القاةرة عام  ق ثم للى المنفورةق 4841يع  عام وال يف للى بورب

بوربعي ق  القاةرةق والتحق بم ارس دروبف االبت ائية  ي الم ارس األميرية  ي 

 التبانةق وااللهاميةق ثم بالجامعة األمري ية  ي القاةرة.

عاد للى  لسطيفق وعيف م رباً للغلة انن ليزيلة  لي الم ربلة  4811 ي عام 

 ي نابلس. وعنل  وولوا الللورد بلسلورق ولاحع الوعل  المشلىومق لللى  الفالحيةق

على القيام بتظاةرة واخبةق قادةا بنسسف  ق فجع الطاةر طالبف4811 لسطيف عام 

للى براي الح ومة  ي نابلس.  بادر  السلطا  المسىولة للى اف ي ه عف العملل. 

  غادر نابلس للى القاةرة.

لللى  لسللطيفق وابللتلنف عملللف  للي الم ربللة لبعلل  ولل ور العسللو عنللفق عللاد 

 الشبان".الفالحية  ي نابلس. وأبس مع نسر مف لخوانف أوا ناد بابم "نهضة 

أحس بلن  ي نية م ير معار   لسطيف نقلف لللى برلر  4811و ي أعقاب عام 

السبع.  ابتقاا مف عملفق وبا ر للى م ينة مونبيلييفق  ي  رنسلاق حيلد درس اللغلة 

السرنسيةق ثم  نقل بيف  ولوزق و ربايق وريف. والتحق أخيراً بالمعه  الزراعي  ي 

. ثللم انتسللع للللى جامعللة العلللوم  للي 4899م جامعللة العلللوم  للي نانسلليق و  للر  عللا

. والتحلق  لي الوقلف نسسلف داتلور باريس )السوربون( للحفوا عللى لقلع مهنل س

أقبلل عللى درابلة فلجرة  4899بم ربة االقتفاد السيابي  ي بلاريس. و لي علام 

 الزيتون  ي  لسطيف بشغف ورغبة ملحة.

ل بيلر مستشلي مسلاع اً  4891 ي أوا عملف الح ومي  ي  لسلطيف عليف علام 

 .4819  بيراً للمتسشيف العرب عام  قالبستنة

ابتقاا مف عملفق وانتقل للى فرقي األردنق م يراً للزراعة  4811و ي عام 

. ثلم 4819للى  علام ل 4814 وايالً لوزارة الزراعلة ملف علام  قوالبيطرة والمعادن

عللة عللام . ثللم وزيللراً للزرا4819راعللة واننشللا  والتعميللر عللام علليف وزيللراً للز

 ي مجلس األعيانق  ق  رئيساً لسلطة قناة الغور الشرقية بر بة وزيرق  عضواً 4811

ق وأخيلراً عليف بلسيراً 4819عملارق علام للزراعةق  نائباً للرئيس مجللس ان  وزيراً 

أحيللل علللى التقاعلل ق وغللادر  4817. و للي ولليف 4811لللدردن  للي طهللران عللام 
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ق ثلم انتقلل لللى بيتلف 4878يل ة حتلى علام األردن للى القاةرةق وأقام  لي مفلر الج 

 .1/44/4891ال اص قرب انبماعيليةق حتى انتقل للى رحمة اللف  ي 

 من آثاره العلمية:

زود المرحللوم علللي نفللوح الطللاةر الم تبللة العربيللة بمجموعللة مللف ال تللع 

 العلمية القيمة. منها:

 أنواع العنع السلسطيني )مترجم عف انن ليزية(. -4

  ي  لسطيف )عف انن ليزية(.زراعة المشمش  -1

 فجرة ال روب. -9

فللجرة الزيتللون. وةللذا ال تللاب قمللة أعمالللف العلميللةق وقلل  ابللتغر   لليسللف  -1

وسحة مف القطع ال بيرق وول ر علام  111أربعة عشر عاماًق وجا   ي 

4817. 

 مى مر الزيتونق ويشتمل على حياة فجرة الزيتون بلبلوب قففي. -1

 .4819عام  -حشرة السيلواسيرا -1

 .4819 –ونا  المشمش األردنية أ -7

 .4811 -4811 –أوائل السور  ي القرآن ال ريم  -9

 .4819 -الروح ال ال ة. بحد  لسسي )نظرا   ي عينية ابف بينا( -8

بللورة آا عمللرانق وبللورة النسللا ق و ا حللة و البقللرةق سسللير بللورة  -49

 ال تاب.

ولللف علل د مللف الم طوطللا ق أةلل ى بعضللها للللى م تبللة مجمللع اللغللة العربيللة 

 األردنيق حيف أة ى للى المجمع ال م تبتف ال اوة. ومف أةم ةذه الم طوطا :

 مجل اً. 49 ي  –القرآن ال ريم اما  همتف  -4

  اريخ القبائل العربية  ي األردن. -1

مجموعة محاضرا  زراعية وغيرةاق وأحاديد أذيعف مف دار انذاعلة  -9

 .4899السلسطينية عام 

 أورا  و رجما  وذاريا . -1

 رحمة وابعة.رحمف اللف 
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 من منشورات المجمع

ق  للليف أحمل  اتاب "المقنع  ي السالحة" و ر  ي منشورا  المجمع أخيراً  -

فبيليق و حقيق والح جلرار وجابلر أبلو ولسيةق ولفلرا  بف محم  بف حجا  ان

 و  قيق ال اتور عب العزيز ال وري.

ل للامس واللان ينبغللي أن يفلل ر ةللذا ال تللاب مللف قبلللق احتسللا  بمطلللع القللرن ا

 عشر الهجريق غير أن ظرو اً قاةرة حالف دون و وره  ي الوقف المنابع.

ويسر المجمع أن يق م ةذا ال تاب للى العالم العربيق مساةمة  ي خ مة  راثنا 

 العربي المجي .

 قوبيف ر قريباً اتاب " هرس م طوطا  الحرم انبراةيملي  لي ال ليلل" -

فق مللف أعضللا  الهيلللة الت ريسللية  للي اليللة الللل مللف لعلل اد األبللتاذ محمللود علللي عطللا

لحلللرم النجلللاحق  لللي نلللابلس. وقللل  جلللا   لللي مق ملللة ال تلللاب أن عللل د م طوطلللا  ا

ً  91انبراةيمي يبلغ  ق م تلسة الموضوعا ق ول ف القسلم األابلر منهلا ملف م طوطا

 الم طوطا  ال ينية.

مثل  والمجمع لذ يف ر ةذا ال تاب  ي منشورا فق  لنما يسعل ذلك حساظاً على

ةذه الم طوطا  التراثية القيمةق التي  وج   لي أحل  المسلاج  ال بلرى  لي  لسلطيف 

 المحتلة.

و للي منشللورا  المجمللعق وضللمف حملللة  عريللع التعللليم العلمللي الجللامعيق  -

 ظهر  اذلك ال تع التالية:

رنل  ق و رجملة أ /مبادئ البفريا  ال البلي ية والح يثلةق  للليف ملاير -4

 ر عمر الشيخق ومراجعة ال اتور أحم  بالم.و حقيق ولفرا  ال اتو

الجبر المجردق  لليف ديسي بونق  رجمة ال اتور ديع حسيفق ومراجعة  -1

 ال اتور محم  عر ا  النتشةق وال اتور أحم  بعي ان.

 وبتف ر قريباً اذلك ال تع التالية: -

 لللليف مللادواسق و رجمللة اللل اتور  –مبللادئ التحليللل الرياضللي  -4

 ولي  ديع.

 لليف ديرك وغرابمانق و رجمة  –معادال  التساضلية مبادئ ال -1

 ال اتور أحم  بعي ان.

 للللليف بلللتيسف أوبنهلللايمرق و رجملللة الللل اتور  -  طلللور األجنلللة -9

 رمسيس لطسي.
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 لللليف بيتربلليك و رانللكق و رجمللة اللل اتور  –ال يميللا  التحليلللة  -1

 بليمان بعسع وال اتور عب المطلع جابر.

وةذه ال تع جميعهاق ما و ر منها وما ةو  ي طريق الف ورق مف اتع 

السنة الثانية الجامعية. وةناك ع د آخر مف ال تع ال اوة بالسنة الثانية الجامعية 

ما  زاا بيف أي ي المترجميف والمراجعيف العلمييف واللغوييفق وبت  ع للطبع بع  

 حيا .ترونيا ق وال يميا ق واأل السراغ مف  رجمتها ومراجعتهاق وةي  ي انلي

 محاضرة

ألقلى الل اتور يوبللف الهلليس  للي قاعلة النل وا  والمحاضللرا   لي المجمللع 

عنوانهللا: "الطللر  الت نولوجيللة  قم 41/49/4891السللبف يللوم محاضللرةق مسللا  

الح يثللة  للي األبحللاو اللغويللةق وموقللع العربيللة السفللحى منهللا". وقلل  ابللتمع لليهللا 

لطالبللا   للي الجامعلللة االهيلللة الت ريسللية والطلللالب وجمهللور ابيللر مللف أعضلللا  

 األردنيةق ومف أعضا  المجمع.

وق  فلرح المحاضلر النظريلا  الح يثلة  لي الفلو يا ق مسلتعيناً عللى ذللك 

 بالفور والتسجيال .

 المواسم الثقافية

أووف لجنة الن وا  والمحاضلرا   لي المجملع بللن ي لون الموبلم الثقلا ي 

وأن يشللتمل الموبللم علللى بللف  قسللان حتللى نهايللة أيللارم مللف أوا ني4899لعللام 

محاضللرا  وثللالو نلل وا ق ويشللارك  يللف أعللالم مللف األقطللار العربيللةق وعلل د مللف 

أعضا  المجمع. وق  وا ق مجلس المجمع على  ووية اللجنةق وفرع المجملع  لي 

 .انع اد لهذا الموبم الثقا يق الذي نرجو أن يشارك  يف جمهور المثقسيف األردنييف

بت ون ال عوا  للى ةذا الموبم عامةق البلتقباا أابلر عل د مم لف ملف المهتمليف و

 بشىون الثقا ة والس ر  ي األردن.

 بيع منشورات المجمع

اان المجمع ق   عاق  مع الم تبة األمويلة عللى أن  تلولى الوااللة العاملة لبيلع 

هر منشللورا  المجمللع داخللل األردن وخارجللف. ول للف المجمللع عللاد بعلل  خمسللة أفلل

  سحع الواالة العامة مف الم تبة األموية ألنها لم  قم بتنسيذ فروط اال ساقية.

ويعلف المجمع أنف ةلو المفل ر الوحيل  لبيلع جميلع منشلورا فق ولليس للف أي 

 وايل أو وبيط.
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 التقرير السنوي الخامس للمجمع

وةللو  قم4891أقللر مجلللس المجمللع التقريللر السللنوي ال للامس للمجمللع لعللام 

ى ما حققف المجمع مف لنجازا  خالا ةذا العلامق وملا بل أه ملف مشلاريعق يشتمل عل

 وما لف مف  طلعا  وطموحا  للمستقبل.

 وبيف ر ةذا التقرير قريباً ج اًق ويوزع على الجها  المعنية.

 تعديل قانون المجمع

رأى مجللللس  قنتيجللة لتجللارب األعلللوام السللتة الماضلللية مللف عملللر المجمللع

مق 4871( لعللام 19 يال  علللى قللانون المجمللع رقللم )المجمللع لجللرا  بعلل  التعلل

وف ل لجنة لهذا الغلر.. وقل  عقل   اللجنلة ثالثلة اجتماعلا ق دربلف  يهلا ملواد 

القانون درابة وا يلةق وأجلر  التعل يال  التلي رأ هلا ضلرورية. ثلم ر علف نتيجلة 

وبعل  أن ناقشلها المجللس  لي جلسلتيف متلواليتيفق قلرر  .عملها للى مجللس المجملع

وزير التربية والتعليم للى مجلس الوزرا  ال  اذ ال طوا  الالزمة  باطةها بور ع

 نقرارةا.

 

 اجتماع وطني كبير في المجمع

م عقلل   41/9/4891 للي السللاعة الحاديللة عشللرة مللف وللباح يللوم االثنلليف 

وزارة الشللىون البل يللة والقرويللة والبيرللة اجتماعللاً ابيللراًق برئابللة رئلليس الللوزرا  

رانق حضلره جميلع رابلا  البلل يا  والمجلالس القرويلةق وعل دةم السي  مضلر بل 

رئيسق وذلك  لي قاعلة النل وا  والمحاضلرا   لي مبنلى المجملعق املا  199نحو 

حضللره علل د مللف الللوزرا ق ةللم: وزيللر انعللالم السللي  علل نان أبللو عللودةق ووزيللر 

ي  أحمل  الشىون البل ية والقروية والبيرة السي  حسف المومنيق ووزير ال اخليلة السل

 عبي ا ق والسي  عفام العجلوني أميف العاومة.

والللان الغلللر. ملللف االجتملللاع بحلللد الشلللىون العربيلللة الحاضلللرةق و بلللادا 

وجها  النظر بيف الح ومة وممثلي الشعع  ي ما يهم األردن والعرب  ي الظر  

الحاضلرق والعل و يغلزو لبنللانق ويشلف حلرب لبللادةق عللى السلسلطينييف واللبنللانييفق 

 الشعع والح ومة والجيش  ي وجف ال خطر ق  يته د أمف البل  وبالمتف.ليقف 

واان رئليس اللوزرا  يلرد بفلراحة  املة عللى الل ملا وجلف لليلف ملف أبلرلة 

 واقتراحا ق وما عر. عليف مف مشاال محلية.

 وابتغر  االجتماع أاثر مف أربع باعا .



 - 499- 

 مناقشة رسائل الماجستير

 

ناقشة الربائل التالية للماجستير  لي قاعلة النل وا   مف خالا األفهر األخيرة م    

 والمحاضرا   ي المجمعق  ي لطار التعاون القائم بيف المجمع والجامعة األردنية:

 "ابف فر  القيرواني" -4

 للطالع حلمي لبراةيم عب الستاح

 .1/9/4891وباح االثنيفق 

 واانف لجنة المناقشة  تللف مف السادة:

 (المشر ريم خليسة )األبتاذ ال اتور عب ال 

 واألبتاذ ال اتور محمود السمرة

 واألبتاذ ال اتور محمود لبراةيم

 

 

 "4894 -4817"القفة القفيرة  ي  لسطيف المحتلة:  -1

 بطةللطالع عادا أحم  مفطسى األ

 م.41/9/4891وباح السبفق 

 لجنة المناقشة: األبتاذ ال اتور محمود السمرة )المشر (

 ل ريم خليسةواألبتاذ ال اتور عب ا

 واألبتاذ ال اتور نفر  عب الرحمف

 "وحيسة السيابة األببوعية ودورةا  ي الحراة األدبية" -9

 للطالع عواد عب  ربف أبو زينة

 م.14/8/4891وباح الثالثا ق 

 لجنة المناقشة: األبتاذ ال اتور عب الرحمف ياغي )المشر (

 واألبتاذ ال اتور ةافم ياغي

 ب الرحمفواألبتاذ ال اتور نفر  ع

 "بي  قطعق الناق  األديع" -1

 للطالع عب اللف عو. ال باص
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 م.11/8/4891وباح األربعا ق 

 لجنة المناقشة: األبتاذ ال اتور عب الرحمف ياغي )المشر (

 واألبتاذ ال اتور ةافم ياغي

 واألبتاذ ال اتور محم  حسف عواد

اتاب األوسهاني مف االنتحاا  ي الشعر العربيق  ي   "موقف أبي  ر -1

 األغاني"

 للطالع جالا يوبف العطاري

 م.49/44/4891وباح السبفق 

 لجنة المناقشة: األبتاذ ال اتور حسيف عطوان )المشر (

 واألبتاذ ال اتور عب العزيز ال وري

 واألبتاذ ال اتور ناور ال يف األب 

 حيا ف وفعره" –"ابف األبار القضاعي  -1

 للطالع حسف محمود  ليسل

 م.49/41/4891بفق بع  ظهر يوم الس

 لجنة المناقشة: األبتاذ ال اتور محمود السمرة )المشر (

 واألبتاذ ال اتور عب ال ريم خليسة                   

 واألبتاذ ال اتور محمود لبراةيم                   

 

 "الطبيعة  ي الشعر األن لسي  ي عفر المرابطيف" -7

 للطالع حم ي محمود ناجي منفور

 .م11/41/4891 ق وباح األح

 عفمة عب اللف غوفة )المشر ة( ةلجنة المناقشة: ال اتور

 واألبتاذ ال اتور عب ال ريم خليسة

 وال اتور محم  براا  أبو علي

 ــــــــــــــــــ


