
 الملتقى المغاربي الّرابع عشر حول تاريخ الرياضيات العربيّة 

( 2022ماي  8  – 7 –  6 ،سوسة )  

 اإلعالن الثّاني 

 *** 

التأكيد على أن المؤتمر المغاربي الرابع   اوبعد، وفي ضوء التطورات الحالية للوباء،  يشّرفن 

بنزل   ( سينعقد كما هو مخطط لهCOMHISMA 14عشر حول تاريخ الرياضيات العربية )

 . 2022ماي   8  – 7  – 6الجميلة سوسة، أّيام بالمدينة المرادي 

  2022ماي    5بعد منتصف نهار يوم الخميس   الثالثةيقع استقبال المشاركين ابتداء من الّساعة  

على الساعة الواحدة   إثر اختتام الملتقى  2022ماي    8النزل، ويغادر المشاركون النّزل يوم  ب 

 . بعد منتصف النهار

 ولذا أرجو منكم تأكيد مشاركتكم في الملتقى عبر إرسال االستمارة المصاحبة بعد إتمامها إلينا

(comhisma14@gmail.com) للملتقىعبر الموقع الّرسمي  التسجيل أو: 

(atdm-tn.org/comhisma) 2022مارس  31، وذلك قبل يوم . 

   اإلقامة  تكاليف

الثالثة   لألّيام  اإلقامة  )حوالي    300معلوم  غرفة  أورو(   93دينارا  في  الواحد  للّشخص 

 لشخصين. 

 أورو(  115دينارا )حوالي   375 ،منفردة للّراغبين في اإلقامة في غرفة و 

 أورو(.  11دينارا )حوالي   35معلوم وجبة الغداء الواحدة في النزل ، لغير المقيمين و 

 معلوم التّسجيل 

 أورو( لمواكبة أعمال الملتقى والحصول على وثائقه.   40دينارا )حوالي   130 

 أورو(.  20دينارا )حوالي  65معلوم التّسجيل للطلبة 

تونس أو النفيضة أو المنستير إلى مدينة    مطارات مشاركين من  : ستتكفّل لجنة التنظيم بـتامين نقل المالحظة

 سوسة حسب روزنامة تضبط الحقا. 



The Fourteenth Maghrebian Conference on the History of Arab 

Mathematics (COMHISMA 14) 
SECOND ANNOUNCEMENT 

In view of the current developments in the pandemic, we confirm that the Fourteenth 

Maghrebian Conference on the History of Arab Mathematics (COMHISMA 14) shall take 

place as planned at the Hotel al-Mouradi in the beautiful city of Sousse on 6-7-8 May 2022 

from 6 to 8 May 2022 in Sousse (Tunisia). 

The reception of participants will take place starting at 3 p.m. on Thursday, May 5, 2022 at 

the hotel. The participants are supposed to leave the hotel on May 8, 2022 after the 

conclusion of the meeting at 1 p.m. 

Therefore, I ask you to confirm your participation in the Conference by sending to me the 

accompanying form after its completion (comhisma14@gmail.com) or by registration 

through the official website of the forum (atdm-tn.org/comhisma), before March 31, 2022. 

Accommodation and registration fees 

The fee for accommodation for three days at the hotel al-Mouradi is 300 dinars (about 93 

Euros) per person for three nights in a room for two people. 

For those wishing to stay alone in a single room, the accommodation is 375 dinars (about 

115 Euros) per person for three nights.  

For non-residents, the price of each isolated lunch is 35 dinars (about 11 Euros). 

Registration fee  

130 dinars (about 40 Euros) to keep pace with the work of the forum and obtain its 

documents. 

The registration fee for students is 65 dinars (about 20 Euros). 

The organizing committee will ensure the transportation of participants from the airports of 

Tunis, Enfidha or Monastir to the city of Sousse, according to a schedule to be fixed later. 

  



 الملتقى المغاربي الّرابع عشر حول تاريخ الرياضيات العربيّة   

 ( 2022ماي   8 –  7 – 6)تونس  

 COMHISMA 14  

*** 

                                                        Registration form               مشارك استمارة

عبر الموقع    التسجيل أو (comhisma14@gmail.com) إلينا الرجاء إرسال هذه االستمارة بعد إتمامها 

 .  2022مارس  31، وذلك قبل يوم  (atdm-tn.org/comhisma)الّرسمي للملتقى 

 المهدي عبد الجواد  

Please send the accompanying form after its completion at the following address 

(comhisma14@gmail.com) or by registration through the official website of the forum 

(atdm-tn.org/comhisma), before March 31, 2022.  

Mahdi Abdeljaouad   

___________________________________________________________________                                                       

  Name and Surname                           االسم و اللقب                               

  ………………………………………………………………………. 

                    Address of your Institution أو معهد البحث  المؤّسسة الجامعّية  عنوان   

………………………………………………………………………. 

                        Your personal address and phone رقم هاتفكمو عنوانكم االكتروني  

    ……………………………………………………………………… 

 المبدئي )إن أمكن(  إلى تونس تاريخ موعد حضوركم 

Date of arrival in Tunisia (if known) 

………………………………………………………………………             


