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European Contre for Reseach & Consultancy (ECRC)  



 
  Registration التسجيل 00:9 – 0099

00:9– 09:99  

 كلمة االفتتاح
 : د/ عبد المحسن عايض القحطانيالملتقىرئيس 

      Opening Speech 
Symposium Chair: Dr. Abdulmuhsen A. Alqahtani 

 

 Session I  22:00 – 20:00األولى   الجلسة 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

   الضواجي التىافق في الشخصيت ظماث
  فتيحت بلمهذي/ د - وهيبت الجىصي/ د

 لحشػ دمحم/ د.أ - امال بىمايغ/ د

Les banques algériennes en quête d’efficience: étude par l’approche (DEA( ظبتي سجاء/ أ 

 مامؾ هجيت/ د الخصىبت و ألاظشيت البييت

 

  Session II  21:00 – 22:00الثانية   الجلسة 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

حاجي خىلت/ أ "أهمىرجا النيالوي لىجيب القذط في يظهش عمش سوايت:" حذاثيت بعذ املا الشوايت في التاسيخ حضىس   

  الاعتزاس
ً

ا عمال ا لغىيًّ الحليـبـي اللطيف عبذ العضيض عبذ/ أ جفاعليًّ  

ديلمي فطيمت/ أ والثقافيت الاجتماعيت املعشحي الاقتباط خلفياث  

 

 Coffee break                         12:00 -12:30                                             استراحة 

 

 Session III  2:00 – 21:00   الثالثةالجلسة 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 حمضة مجاهذ/ أ املذهيت الذولت بىاء وإؼهاليت املتىظط جىىب العياظيت الىظم

مىس ى علي/ أ المذرسي الهذر وتحذّيات رهانات التّىنسي والمجتمع التّعليمية المؤّسسة  

 مباسمي ظاسة/ أ .طشابيش ي جىسج أعمال في قشاءة -إلاظالمي العقل هقذ في
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  Session I  20:00 – 9:00األولى   الجلسة 
 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 مصطفى ويذاح/ أ الشحمً عبذ طه عىذ النالم علم ججذيذ

علىي  امحشصي صفاء/ أ المعاصر الفقهي االجتهاد في أثره و المالكي الفقه في الخالف تذبير  

L’identité européenne et les Français musulmans ظليم لعير/ أ 

 

  Session II  22:00 – 20:00الثانية   الجلسة 
 

    Author المحاضر   Title عنوان البحج

 طلحت مععىدة/ أ املعتذامت التىميت قضايا هحى املىاطً أولىياث جشجيب في املحليت إلاراعت دوس 

يحي بؽالغم/ د.أ - مشيم ؼيخي/ أ ميذاهيت دساظت - العاملت املشأة لذي الحياة عً الشضا بمعتىي  وعالقتها العمل ضغىط مىاجهت اظتراجيجياث  

بلعباط بً الذيً بذس/ أ الجامعيين الطلبـت لذي إلافتراضيــت والهىيــت بىك الفايغ  

 

 Certificates-delivery Ceremony               11:00 -11:30        توزيع الشهادات                              
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