
 (رؤى متكاملة,,,اجلديد يف معاجلة مشكلة التبغ )مؤمتر  
 م2012 /11/10-10هـ   الموافق    1433 / 24-25/11

 فندق االنتركونتننتال

1 H.G.  

 

 برنامج املؤمتر
Conference Program 

Lectures and Sessions 

25/11/143 انخًٍس :نثانًانٍوو ا 3(11/10/201 2) Second  day : Thursday  25/11/1433 ( 11/10/2012) 

Hospital Lecturer name Program Time Session 

REGISTERATION starting from 08:00 am  
Chairpersons:  

Dr. Mohammed AlKhtani 

Dr.Osama Badre 

King Fahad 

Medical City-

Riyadh 

Dr. Saeed Wahas  

(Assoc Prof of Behav Sc in 

Medicine, 

Cl Psychology/Neuropsy) 

Psychology of Smoking 08:30 – 08:50am 

Session 
(4) 

Al-Imam 

University, Riyadh 

Dr. Mahmoud 

Abdurrahman Mahmoud 

(Cons: Comm. Med.)  

smoking as antecedent for 

addiction 
08:50 – 09:10am 

Al-Amal Hospital 

– Jeddah 

هذود الجٌدً  . د

 (ادهاى, طب ًفضٌ: اصتشارً)
 09:30am – 09:10 تعاطٌ التبغ بَي الووارصَي الصذََي

King AbdulAziz 

University, Jeddah 

 صٌاء هذود إبراهَن صالن. د

( أصتاذ هضاعد علن الٌفش)
 09:50am – 09:30العدواى والتشوهاث الوعرفَت لدى الودخٌَي 

Alamal 

hospital,jeddah 

Dr.Bilal Salim 

(Specialist  Psychiatrist) 

Subgroups of Nicotine Dependence 

and their Craving 
09:50 – 10:10am 

Discussion  10:10 – 10:20am 
 

Coffee break 10:20 – 10:30am 

Chairpersons: 

Dr.Ahmid Alsultan 

Mr.Suliman al zydi 

هضتشفي الولل خالد 

للذرس الوطٌٌ 

تجربت الذرس  )خالد عضَرً . د

 (الوطٌٌ فٌ هعالجت التبغ 
 10:55am – 10:30تجربت الذرس الوطٌٌ 

Session 
(5) 

برًاهج هنافذت التدخَي 

بالودٌٍت الوٌورة 

اصتشارً الطب )دضي البٌا . د

 (التقلَدً والوخز باالبر
 11:20am – 10:55عرض تجربت الودٌٍت الوٌورة فٌ هنافذت التبغ 

برًاهج هنافذت التدخَي 

 بالعاصوت الوقدصت
 11:45am– 11:20تجربت هنت الونرهت فٌ هنافذت التبغ  (طبَب عام)صوَر صباى .د

 جوعَت مفي
أخصائٌ )عبدالقادر قدورً .أ

 (أوه علن الٌفش االملٌََنٌ
تجربت جوعَت مفي فٌ هنافذت التدخَي بوٌطقت هنت 

الونرهت 
11:45 – 12:10pm 

  Discussion 12:10 – 12:20pm 
 

Al-Dohr prayer and break  12:20 – 12:50pm 

Chairpersons: 

Dr. Khalid Al-Oufi 

Dr. Ibrahim Al-Alawi  

Al-Amal 

Hospital - Jeddah 
Dr. Khalid AbdulAzim 

(Cons. Psychiatrist) 

Updates on pharmacological 

therapies for smoking cessation: 

What really works? 

12:50 – 01:10pm 

Session 
(6) 

Al-Imam Univ.- 

Riyadh 

Dr. AbdulAziz Al-

Shamrani (Cons: Psych., 

Add.) 

Electronic cigarette: is it a solution 

or a problem? 
01:10 – 01:30pm 

جاهعت االهام بالرٍاض 
أصتاذ )صعد الوشوح . د

 (هشارك صذت ًفضَت
 01:50pm – 01:30 العالج الجوعٌ الوعرفٌ الضلومٌ هع الودخي

Discussion 01:50 – 02:00pm 
 

  

 CLOSING CEREMONY 
02:00 – 02:30pm 
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 برنامج املؤمتر
Conference Program 

Workshops  

25/11/143 انخًٍس :نثانًانٍوو ا 3(11/10/201 2) Second day : Thursday  25/11/1433 ( 11/10/2012) 

Hall(B) Hall(A) Time 

REGISTERATION starting from 08:00 am 

(B3) 

: حهقت نقاش 

 

اَثار انًتزتبت عهى أطفال انًذخنٍن                 

دوداى الغاهدً  .أ (ٍدٍر الذلقت   )

 
 (مستشار قانونً)خالد ابو راشد .أ
 (استشاري اطفال)على الصحفً .د
استاذ الخدمة االجتماعٌة و عضو هٌئة )محمد مسفر القرنً .د

 (التدرٌس بجامعة الملك عبد العزٌز
 
 

(A3) 

تصًٍى بوستز نًكافحت انجانب اننفسً فً 

 انتذخٍن

 
, طب نفسي: استشاري) علي بن جابر السالمه. د

 am 10:30- 09:00 (اعتمادية النيكوتين, إدمان

Coffee break 10:30 -10:45 am 

(B4) 
: دلقت ًقاط 

 

  يناقشت تجزبت يجًعاث ويستشفى االيم

 صلَواى الزاٍدً .أ (ٍدٍر الذلقت  )

 (يجًع االيم نهصحت اننفسٍت بانشزقٍه)يحًذ انزهزانً .د

 (يجًع االيم نهصحت اننفسٍت بانزٌاض)رٌاض اننًهت  . د

 (يستشفى االيم بجذة )يحًذ انجنذي . د

(A4) 

بزنايج توكٍذ انذاث نوقاٌت انًزاهقٍن ين 

انتذخٍن واإلقالع عنه 

 

 (تربَت اصالهَت)صالخ العلوًٌ . أ

أخصائٌ أوه علن الٌفش )صعد العلوًٌ . أ

 (االملٌََنٌ

10:45 – 12:15 pm 

Coffee break  & AlDohr prayer 12:15 – 01:00 pm 

 
 


