
من خالل المساعدة الصحيحة، كلنا عّنا فرصة ننجح

بتعرف مين كمان عنده

صعوبات بالتعلم  
آلبرت اينشتاين



في إطار الخدمات التي يقّدمها قسم الطب النفسي، يشّكل مركز التعّلم التابع للمركز الطبي في 
الجامعة األميركية في بيروت مركًزا متعدد التخصصات. ويوّفر تقييمات وتدخالت متخصصة، إحاالت، 

تدريبات، أبحاث وتوعية لألشخاص ذوي الصعوبات أو اإلضطرابات التعلمية وأولياء أمورهم وغيرهم 
من االختصصايين المعنيين.

قسم الطب النفسي

تكمن مهمة هذا المركز في: 
•  تزويد األشخاص ذوي االحتياجات التربوية الخاصة (من مرحلة الطفولة
    حتى سن   الرشد) برعاية شاملة ومهنية وفردية لتحسين مهاراتهم

    في التعلم والسلوك وتعزيز صحتهم النفسية.
•  توفير التدريب والتعليم لألهل وغيرهم من االختصاصيين في مجال الطب

    وإعادة التأهيل والتعليم في المجتمع حول الصعوبات أو اإلضطرابات
    التعلمية والسلوكية.

•  إجراء بحوث مبتكرة وعلمية لصالح األشخاص ذوي الصعوبات أو اإلضطرابات  
    التعلمية والسلوكية وعائالتهم.  

يستهدف هذا المركز األفراد (الرضع، األطفال، المراهقون والبالغون) الذين 
يواجهون صعوبات في مسارهم األكاديمي ومهاراتهم السلوكية والتي 

تنتج عن أمراض أو حاالت مختلفة:
 

(ADHD) إضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط  •
•  اضطرابات التعّلم المحددة (مع ضعف في القراءة أو الكتابة أو الرياضيات)

•  اضطراب النمو الذهني
•  االضطرابات العاطفية والسلوكية

•  األمية أو ضعف في القراءة والكتابة
•  اضطرابات اللغة

•  اضطراب التناسق التطوري
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خدماتنا

• تقييمات وتدخالت مقّدمة من قبل فريق مؤهل ومختص في التربية التقويمية، عالج 
   النطق، عالج نفس-حركي أو وظيفي، عالج نفس تربوي وخدمات الصحة النفسية التابعة

   لقسم الطب النفسي .
• خطط عالجية وتربوية فردية ومتخصصة تستهدف ذوي االحتياجات الخاصة في 

   محيطهم المنزلي والتربوي والمهني.
• تدريب األهل على أفضل الممارسات التعليمية والسلوكية والعاطفية واللغوية والحركية 

   مع أطفالهم بناءً على احتياجاتهم الفردية.
• تدريب المهنيين واألطباء المقيمين والمتدربين على المهارات المتعلقة باإلعاقات 

   السلوكية والتعلمية.
• تطوير أدوات متعلقة باإلعاقات السلوكية والتعلمية.



كيف نعمل

ُيقّدم المركز الخدمات الشمولية المختّصة من خالل: 
•  جلسات في العيادات

•  تدخالت في البيئة المدرسية
•  تدخالت في البيئة المنزلية

•  تدخالت في المستشفى
•  تدخالت فردية أو ضمن مجموعات

يقع المركز في منطقة الحمرا - بيروت، شارع معماري، مبنى معماري، الطابق األول.

للتواصل معنا أو أخذ المواعيد، يرجى اإلتصال على الرقم 759620 1 961+


