
 

 

 
الجديد  "مركز التعلم" طلقي  ركية في بيروت يالمركز الطبي في الجامعة األم

 األول من نوعه في لبنان والمنطقة
 

 هامركز و  ية في بيروتكر يالجامعة األمأطلق قسم الطب النفسي في  :2020 كانون الثاني 16بيروت في 
. المركز األول من نوعه في لبنان والمنطقة، 2020كانون الثاني  9" مركز التعلم" الجديد وذلك في  ،الطبي

حاالت  ات متخصصةميقدم تقييو يضم عيادات خارجية متعددة التخصصات،  وتوعية وتدريب وبحوث وتدخالت وا 
 خصائيين المعنيين.األوغيرهم من هلهم وأللعدد كبير من األشخاص الذين يعانون من صعوبات في التعلم 

 
أعضاء هيئة التدريس العالجي، بحضور و كاديمي األ مركز حليم وعايدة دانيالحفل اإلطالق الرسمي جرى في 

من  حشد من المتخصصينباإلضافة إلى  هيئة اإلداريةركية وفريق عمل المركز الطبي واليفي الجامعة األم
ت شراك الجمهور وشرح ألفضل التطبيقاهدف إلى إ ،حفل اإلطالق عرض تقديمي. وسبق المدني واألهلالمجتمع 

اضطراب نقص االنتباه مع فرط في مجال إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من صعوبات محددة في التعلم و 
مديري المدارس/ الحضانة والمنسقين والمدرسين والمتخصصين بما في  ت هذه الممارساتوشمل .ADHD النشاط

واألخصائيين في والمعالجين النفسيين واألخصائيين في عالج النطق ذلك المستشارين ومعلمي التربية الخاصة 
 .النفس حركيمجال العالج 

 
خوري:" نحن ركية في بيروت الدكتور فضلو يفتتاح الرسمي قال رئيس الجامعة األموفي كلمته خالل حفل اإل

االعتقاد  ق هذا المركز الذي يشكل جسرًا بين الرعاية الصحية والتعليم، وسيساهم في تعزيزطالسعداء وفخورين بإ
. إن بناء القدرات في اآلخرين، هو أحد في حق كل فرد في التعلم والتفوقركية يالراسخ لدينا في الجامعة األم

المجذية، ونحن في هذه الجامعة عازمون على التكّيف للقيام بذلك في كٍل من مركزنا الطبي وفي أبرز المفاهيم 
  ".بداعي والناقد والمستقلقاعات التدريس في جامعتنا، حيث نحرص على تعزيز الفكر الحر والجريء واإل



 

 

لألطفال  اً جديد اً بعدالمركز الجديد  سيفتح الدكتور زياد غزال:" AUBMCفي  المركز الطبيمن جهته قال مدير 
يتمتع فيه كل فرد بالمهارات األكاديمية  مجتمع ، وسيساهم في بناءالذين يعانون من صعوبات في التعلم
 ".واالجتماعية والعاطفية الالزمة للنجاح

 
"إن  قال:ركية في بيروت يفي المركز الطبي في الجامعة األم رئيس قسم الطب النفسيالدكتور فادي معلوف 

عدم التمكن من تحديد الصعوبات التعليمية في سٍن مبكرة، يؤدي بطبيعة الحال إلى التأخر في توفير الدعم 
أيضًا  ، بلفحسب لتأخر األكاديمية سيكون لها تأثيرات ليس على االفرديوبالتالي فإن نتائج التدخالت المكثف، 

وهذا ما يجعل مركز التعلم في المركز الطبي في الجامعة  جتماعي األمثل.واألداء اإل النفسيةضعف الصحة على 
، لتشكيل حلقة طبيالمركز ال بنيةركية في بيروت فريدًا من نوعه. ونحن أول من أدخل هذه الخدمات إلى ياألم

  ".والتعامل مع كل طفل كحالة متكاملة ،وصل بين الرعاية الصحية والتعليم
 
 رعد قالت:" هال السيدة  ،ومربية تقويميةركية في بيروت يلجامعة األمفي اديرة مركز التعلم في المركز الطبي م

ومساعدتهم على التعلم بشكل أفضل  الذي يعتريهم للحد من التوتر ، بناء عالقة جيدة مع األطفال من الضروري
، المحلي والدوليالمجتمع في على ارتفاع معدل انتشار اضطرابات التعلم  ،طت رعد الضوء. " كما سلّ وأكثر كفاءة

لى جانب . و حتياجاتكل هذه اإلستجابة لالقادرين على اإلقلة عدد المهنيين   مقابل وجود القصوى ل ضرورةالا 
تكمن أهميته في الدور الريادي مركز بالنسبة لهؤالء األطفال والبالغين الذين يعانون من اضطرابات التعلم،  هكذا

المطلوب بين القطاعات الطبية والتربية الخاصة. قسم الطب النفسي الذي يمكن أن يلعبه في تحقيق التعاون 
ركية في بيروت، أول من مهد الطريق لتواجد معلمي التربية يومركز التعلم في المركز الطبي في الجامعة األم

  في مركز طبي في كٍل من لبنان والعالم العربي.والتقويمية الخاصة 
 

كأم لطفل يعاني من اضطرابات في القراءة. ، الخاصة تجربتها ،الحضورلن حتي مع يفإولقد تشاركت السيدة 
مربية ، بمساعدة هالسيدة حتي روت رحلتها مع طفلها ومعاناتها في مواجهة العديد من العوائق، إلى حين تمّكن

لماته ركية في بيروت، من قراءة كيالمركز الطبي في الجامعة األمقسم الصحة النفسية في مؤهلة من  تقويمية 
خصائيين والمدارس األولى وتحقيق التقدم بشكٍل منتظم. كما أشارت في كلمتها إلى أهمية التعاون بين األهل واأل

 لتعزيز تجربة التعلم عند الطفل.



 

 

التحديات األكاديمية التي شرحت السيدة لين خليل، التي تعاني من اضطرابات تعلم محددة في القراءة والكتابة، 
والتمتع  إنجازاتها األكاديمية ، والتي ساعدتها في تحقيقالتدخالت التعليمية الخاصةواجهتها وشددت على أهمية 

للتقدم في تعلمهم  ،ألطفاللمساعدة االمناسبة  جهةال سعي لتحديدعلى أهمية ال أكدتو  .بصحة نفسية جيدة
السيدة خليل بأنها تخرجت  تاألهالي على تشجيع أوالدهم وأن ال يفقدوا األمل. وقال. وحّثت إمكاناتهم كل وتحقيق

األطفال الذين  ، وهذا دليل على أنفي السنة األولى جامعية طالبة اليوموأنها  ،بمرتبة الشرفمن مدرستها 
 يمكنهم تحقيق النجاح.  يعانون من اضطرابات التعلم

مبكرة، األطفال في سن في بيروت سيقدم خدماته لألفراد ) ركيةيالجامعة األممركز التعلم في المركز الطبي في 
ومهاراتهم السلوكية الناجمة عن  رحلتهم األكاديميةمن صعوبات في  األوالد، المراهقين والبالغين( الذين يعانون

ضعف مع ) ، اضطرابات تعلم محددة(ADHD)نتباه مع فرط النشاط ل اضطراب نقص اإلمث ظروف مختلفة
األمية أو  نفعالية،ذهني، اإلضطرابات السلوكية أو اإل(، اضطرابات النمو الفي القراءة والكتابة أو الرياضيات

 .واضطراب التنسيق التنموي ، اضطرابات اللغةضعف القراءة والكتابة

ضطرابات االللصعوبات و  استجابةً ، ركية في بيروتيمركز التعلم في المركز الطبي في الجامعة األمإنشاء يأتي 
، عاطفية، إدراكيةنها في العديد من المجاالت م التي يعاني منها العديد من األشخاص، حيث يمكنه التدخل

األداء والمهارات الحركية والنطق والتخاطب ومهارات الدراسة والمهارات االستقاللية وفي  أكاديمية،،سلوكية
 في.والسلوك التكيّ 

ركية في بيروت، على دوره الريادي في منطقة الشرق األوسط وشمال يالجامعة األم حافظ المركز الطبي في
على إجراء البحوث الطبية وتوفير التدريب الطبي المفيد  تشجيعالو  ،إفريقيا في تقديم رعاية ممتازة للمرضى

خدمات الرعاية ركية في بيروت في جهوده لتحسين يلألخصائيين. وسيواصل المركز الطبي في الجامعة األم
 الصحية وتقديمها للمجتمع مع كل التقدير واإلحترام للجميع.

 –انتهى  -
 
 



 

 

، دأب المركز الطبي في الجامعة 1902منذ العام المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت: نبذة إلى المحرر حول 
األميركية في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وهو أيضًا المركز الطبي التعليمي 

ها ودّربت أجيااًل من طالب الطب وخريجو  1867التابع لكلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت التي أنشئت في العام 
منتشرون في المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة 

 (ACGME-I)، و(CAP)، و(Magnet)، و(JCI)هي في الشرق األوسط التي حازت على خمسة شهادات اعتماد دولية و 
ركز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والتمريض وعلم األمراض مما يشّكل دلياًل على اعتماد الم (JACIE)و

والخدمات المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرجت كلية الطب أكثر من أربعة آالف طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق 
ألف  360المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية ألكثر من الحريري للتمريض تعليمًا متميزًا للعاملين في مجال التمريض، ويلبي 

 مريض سنويًا.
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