
•  Clinic-based sessions 
•  School-based interventions 
•  Home-based interventions
•  Hospital-based interventions 
•  Individualized or group-based
    interventions

The AUBMC                     Center is located in Beirut - Hamra Area,
Maamari Street, Maamari Center, 1st Floor. 

To contact us or schedule appointments, kindly call +961  1  759 620

Learning

HOW WE WORK



As an extension to the Department of Psychiatry’s services, the AUBMC                   Center is an 

outpatient multi-disciplinary setting providing specialized assessments, interventions, referrals, 

awareness, training and research to a wider population of persons with learning di�culties, 

their parents and other professionals involved.

Department of Psychiatry

OUR SERVICES

Education
Training

Research

Assessments
Diagnosis

Decision
Making,

Planning,
Referrals

Follow-up
Coordination Interventions

Monitoring

Independence
Skills /

Adaptive
Functioning

Emotional

Behavioral 

Play

Academic

Speech &
Communication

Studying Skills

Motor Areas of 
intervention

Learning

The AUBMC                    Center will serve individuals (toddlers, children, 

adolescents, adults) experiencing di�culties in their academic 

achievements and behavioral skills stemming from various conditions, 

such as: 

•  Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD)

•  Specific learning disorders (with impairment in reading,

    writing or mathematics)

•  Intellectual development disorder 

•  Emotional and behavioral conditions/di�culties 

•  Illiteracy or poor literacy

•  Language disorders

•  Developmental coordination disorder

Learning

The AUBMC                  Center’s mission is:

•  To provide persons (toddlerhood to adulthood) with special educational

    needs with comprehensive, professional and individualized care to optimize

    their learning and behavioral skills - and in return, their wellbeing.  

•  To provide training and education to parents and other medical, rehabilitation

    and educational professionals in the community about persons with learning

    and behavioural di�culties. 

•  To conduct innovative and scientific research to benefit persons with learning

    and behavioural di�culties and their families.  

TARGET POPULATION

Learning

•  Assessments and interventions done by the following professionals: special education 

   teachers, speech therapists, occupational or psychomotor therapists, educational 

   psychologists and the department’s mental health clinicians. 

•  Individualized educational and rehabilitation plans to be implemented in homes and 

    educational or vocational settings. 

•  Training parents on the best educational, behavioral-emotional, language and motor

    practices based on the children’s individual needs. 

•  Training professionals, residents and interns on learning and behavioral di�culties. 

•  Designing tools in relation to learning and behavioral di�culties. 



ُ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 620 759 1 961+

من خالل المساعدة الصحيحة، كلنا عّنا فرصة ننجح

بتعرف مين كان عنده

صعوبات بالتعّلم  
ألبرت أينشتاين

كيف نعمل



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

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

•  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.
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