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Meet our Team
FADI MAALOUF, M.D.
CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIST
DIRECTOR, CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY PROGRAM

Dr. Fadi Maalouf is currently the Director of the Child and 
Adolescent Psychiatry Program (CAPP) at the American 
University of Beirut Medical Center and Associate Professor 
of Psychiatry within the Department of Psychiatry. Dr. Maalouf 
also holds an adjunct appointment with the University of 
Pittsburgh, USA. After receiving his MD from AUB in 2001,  
Dr. Maalouf completed his Psychiatry residency training in 
Massachusetts at the VA Boston Healthcare system and Harvard 
Medical School. He then completed a two-year fellowship in 
Child and Adolescent Psychiatry at the Massachusetts General 
Hospital, Mclean Hospital and Harvard Medical School. Prior 
to joining AUBMC in September 2009, he was an Assistant 
Professor of Psychiatry at the University of Pittsburgh. He is the 
recipient of several awards including the 2007 Outstanding 
Resident Award from the American Academy of Child, Adolescent 
Psychiatry, the 2009 Young Investigator Grant Award from 
the American Foundation of Suicide Prevention, and the 
Multidisciplinary Award for Doctors from the American University 
of Beirut Medical Center in 2011.

Dr. Maalouf’s research interest focuses on neurocognitive deficits 
in pediatric depression, and on a larger scale, he is interested 
in the prevalence of psychiatric disorders in children and 
adolescents in the Arab world. On the clinical level, Dr. Maalouf 
established a multidisciplinary approach to child psychiatric care 
within the Department of Psychiatry at AUBMC that has developed 
to become the Child and Adolescent Psychiatry Program.
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LEYLA AKOURY-DIRANI, PHD
CLINICAL PSYCHOLOGIST

Dr. Akoury-Dirani, PhD in clinical psychology and 
psychopathology from Université René Descartes-Paris 5, 
was the first professional to establish a psycho-educational 
program for autistic children in Lebanon. She was among the 
first who introduced the practice of inclusive education for 
children with special needs in Lebanese schools. 

In parallel with her private practice as clinical psychologist for 
children and adolescents, Dr. Akoury-Dirani was a professor 
at the Saint Joseph University of Beirut for 20 years where she 
was in charge of different academic projects and programs, 
one of which was the Institut Libanais d’Educateurs. 

At the national level, Dr. Akoury-Dirani collaborated with the 
Lebanese government and the United Nations agencies to 
develop more equitable policies towards the most vulnerable 
children and adolescents, mainly children with disabilities or 
those who are maltreated. 

In December 2008, Dr. Akoury-Dirani joined the Department 
of Psychiatry, Faculty of Medicine at the American University 
of Beirut, as an assistant professor. Since then, she has 
provided psychological services to children and adolescents 
and participated in the teaching and training of medical and 
clinical psychology students.
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HALA RAAD, M.ED
SPECIAL EDUCATION TEACHER

Ms. Hala Raad, BA in Special Education, Saint-Joseph University 
in Beirut has worked for several years in several disability 
centers. After obtaining two scholarships, she travelled to 
join the University of Leeds in the United Kingdom where she 
completed her Master’s degree in Special Educational Needs 
with distinction. In 2001, she obtained the second award for 
academic excellence from the Said Foundation. 

She has acquired a multi-faceted professional experience by 
working concurrently in clinical settings, in academics, and in 
community development. She opened her own private clinic 
where she treated children whose special educational needs 
resulted from learning difficulties/disabilities, autism, or 
intellectual disabilities. She also worked and trained parents, 
nurseries, and schools’ staff. Hala Raad took part in various 
community development projects as a consultant and/or a 
trainer in Lebanon and in other Arab countries. She taught 
at the Special Education Department of the Saint-Joseph 
University where she developed and introduced a pioneer 
course on the rights of children with disabilities.

In November 2012, Hala Raad joined the Department of 
Psychiatry as a special education teacher. Since then, she 
has worked with special educational needs children and their 
parents and has assisted the department team in teaching 
educational, behavioral, and disability-related issues in 
children and adolescents to medical students and residents. 
In 2013, Hala completed a clinical training seminar on the 
administration of the Autism Diagnostic Interview Schedule 
(ADOS - 2), at the Center for Autism and the Developing 
Brain at Weill Cornell Medical College, New York. Currently, 
she administers the ADOS – 2, which is considered the 
gold standard for the diagnosis of Autism – for toddlers 
and children undergoing evaluations at the Psychological 
Assessment Center of the AUBMC. 
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JOUMANA AMMAR, MA 
CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPIST

Joumana graduated in June 2014 with a Master’s degree in 
Psychology from the American University of Beirut. She also 
obtained a certificate of training in Clinical Psychology after 
completing a two-year training program at the Department 
of Psychiatry in the American University of Beirut Medical 
Center during which she specialized in child and adolescent 
psychotherapy. While training, Joumana developed a special 
interest in group-based therapies for children with social 
skills’ difficulties and adolescents with mood and 
anxiety disorders.

Since Joumana joined the Department of Psychiatry at 
AUBMC in July 2014, she started meeting patients for 
individual and group-based psychotherapy in outpatient 
and inpatient settings.
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MARIANNE EID BOU DOUMIT, MA
CLINICAL PSYCHOLOGIST AND PSYCHOTHERAPIST

Marianne graduated from “Université Saint-Esprit de Kaslik” 
and the Lebanese University with a Master’s degree in Clinical 
Psychology. She holds a diploma in Cognitive and Behavioral 
Therapy from Saint-Joseph University and a degree from the 
French School of Psycho-organic Analysis (EFAPO). Marianne 
has attended many workshops and seminars and is a member 
of the LPA (Lebanese Psychological Association). 

Before joining the Department of Psychiatry, AUBMC, in August 
2014, Marianne was a school counselor and a psychotherapist in 
non-governmental organizations for children and adolescents 
at risk. She also worked in private practice.

The wide spectrum of her experience includes working with 
diverse groups such as detainees in Roumieh Prison, persons 
suffering from mental disorders in the Psychiatric Hospital 
of the Cross, refugees in Mental Health Centers through 
Médecins Sans Frontières, and abused and lonely women of 
the NGO shelter. After the July 2006 war, Marianne joined 
United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) where she 
was responsible for screening refugees with post-traumatic 
stress disorder in South Lebanon. As a result, she has come into 
contact with different age groups, different cultures/nationalities, 
and socially discriminated groups (detainees, convicts, 
psychiatric patients, etc.). 
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ANIE BELEHJIAN 
NURSE

Anie Belehjian graduated from the Lebanese University, Faculty 
of Health Sciences with Bachelors degree in nursing sciences. 
She worked as a registered nurse in the NICU/PICU at BGUH, 
and then she moved to AUBMC where she joined the Children 
Cancer Center of Lebanon. Anie transferred to the Department 
of Psychiatry as an inpatient nurse, and she currently works at 
the Child and Adolescent psychiatry program. 

Research Team
FADI HALABI, MD
POST-DOCTORAL RESEARCH FELLOW

Fadi Halabi has graduated with an MD degree from the 
American University of Beirut in June 2013. Currently, he 
is working as a post-doctoral research fellow with  
Dr. Fadi Maalouf. 

Fadi is interested in pursuing a career in psychiatry, with a 
particular interest in adolescent psychiatry and mental health 
at a public health level. Besides the background in medicine 
and research, Fadi is experienced in designing and delivering 
trainings, organizational structuring, and advocacy.
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SAFA SHEHAB
RESEARCH ASSISTANT

Safa Shehab received her Bachelor of Arts in Psychology 
from AUB, and then completed her Master’s in Science in 
Cognitive Neuropsychology from the University of Edinburgh. 
She is a Research Assistant with Dr. Fadi Maalouf. Safa is 
primarily interested in neuropsychological assessment and 
rehabilitation, specifically in traumatic brain injury.

She particularly enjoys doing yoga and occasionally gives 
yoga classes. Years of practice and some research into the 
topic have increased her belief in the mental health benefits  
of yoga.

Clinic and Administrative Assistants
RIHAM SALAM
CLINICAL ASSISTANT

Riham Salam graduated from Beirut Arab University with a 
Bachelor in Business Administration, Fiscal Policy & Custom 
Duties Major.

She worked for one year as an HR assistant at a local restaurant 
chain, and for the last three years, she has been a clinical assistant 
at the Department of Psychiatry, the American University of Beirut 
Medical Center. In July 2013, she joined the CAPP team.
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ALI ZOUBAIDI
CLINICAL ASSISTANT

Ali graduated with a Bachelor in Business Administration, 
Economics major from Beirut Arab University.

For six years, he taught Economics in private sectors (Arabian 
Institution, Sigma Center etc…), worked as an office manager 
in Y-K Creation, and joined CAPP team in April 2014.

MEGHRY TATEOSSIAN
ADMINISTRATIVE ASSISTANT

Meghry graduated from the Lebanese University, Faculty of 
Tourism and Hospitality Management with a Master’s degree 
in Tourism Management. She previously worked as an 
administrator in two different hotels.

In July 2013, she joined AUBMC as the administrative assistant 
of the CAPP.
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عيل زبيدي
مساعد عيادّي

تخرج عيل من جامعة بريوت العربية بشهادة باكلوريوس يف ادارة االعمال 
متخصص يف االقتصاد.

 Arabian) عمل ملّدة سّت سنوات يف تعليم االقتصاد يف القطاع الخاص
Institution, Center Sigma). كما عمل يف رشكة Y-K Creation كمدير 

مكتب. انضم عيل اىل برنامج الطب النفيس لالطفال واملراهقني يف نيسان 2014. 

مغري طاتيوسيان 
مساعدة ادارية

تخرجت مغري بشهادة ماجسرت يف ادارة السياحة من الجامعة اللبنانية – 
كلية ادارة السياحة والفنادق. وقد عملت مغري كإدارية يف فندقني مختلفني .

انضمت مغري اىل املركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت يف شهر تموز 
عام 2013 كمساعدة ادارية يف برنامج الطب النفيس لالطفال واملراهقني.
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صفا شهاب
باحثة

حصلت صفا شهاب عىل شهادة باكلوريوس يف علم النفس من الجامعة 
األمريكية يف بريوت وبعدها اكملت شهادة املاجيسرت يف علم النفس الفكري/

العصبي يف جامعة ادنربه يف اململكة املتحدة. وهي االن تعمل كمساعدة يف 
االبحاث مع الدكتور معلوف.

صفا مهتمة بشكل خاص بالتقييم النفيس/العصبي وإعادة التأهيل، خاصة 
لدى االشخاص اللذين يعانون من اصابات يف الدماغ.

صفا تمارس اليوغا وتعطي صفوفا فيها احيانا. تجربتها الطويلة مع هذا 
النشاط، باالضافة اىل اتطالعها عىل االبحاث يف هذا املجال اكدت ايمانها بفوائد 

اليوغا النفسية.

مساعدو العيادة واإلدارة
رهام سالم

مساعدة عياديّة

تخرجت رهام من جامعة بريوت العربية بشهادة باكلوريوس يف ادارة االعمال  
وتخصصت بالسياسة املالية والخدمات الجمركية.

عملت ملدة عام كمساعدة يف قسم املوارد البرشية يف سلسلة مطاعم محلية ويف 
الثالث سنوات املاضية عملت كمساعدة عيادة يف دائرة الطب النفيس يف املركز 

الطبي للجامعة األمريكية يف بريوت. ويف تموز 2013، انضمت رهام اىل برنامج 
الطب النفيس لالطفال واملراهقني.
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آني بلهجيان 
ممرضة

تخرجت اني من الجامعة اللبنانية -كلية الصحة العامة- مع درجة 
الباكلوريوس يف العلوم التمريضية. عملت كممرضة مجازة يف قسم  عناية  

حديثي الوالدة ويف قسم عناية االطفال يف مستشفى بريوت الحكومي الجامعي 
ثم انتقلت للعمل يف مستشفى الجامعة االمريكية يف بريوت يف قسم رسطان 

االطفال. بعدها إنضمت اني للعمل يف قسم الطب النفيس وهي حاليا تعمل يف 
قسم العيادات الخاصة لالطفال واملراهقني.

فريق االبحاث
فادي حلبي

باحث

تخرج فادي من الجامعة األمريكية يف بريوت يف حزيران 2013 بشهادة دكتوراه 
يف الطب العام وهو االن يعمل كمساعد يف االبحاث مع الدكتور معلوف.

فادي يطمح للتخّصص يف طب النفس برتكيز خاص عىل طب النفس لدى 
املراهقني والصحة النفسية عىل صعيد الصحة العامة. باالضافة اىل الخلفية 

يف الطب والبحث، فادي لديه خربة يف تصميم وتسيري الجلسات التدريبية 
واملنارصة من خالل املنظمات الطالبية.
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ماريان عيد بو ضومط
معالجة نفسية

نالت ماريان عيد شهادة ماجسرت يف علم النّفس العيادي، وهي خريجة جامعة 
الروح القدس يف الكسليك والجامعة اللبنانية.

حازت عىل دبلوم يف العالج املعريف والسلوكي من جامعة القديس يوسف. كما 
تخرجت من املدرسة الفرنسية للعالج النفس-عضوي EFAPO. شاركت يف 

العديد من ورش العمل والندوات وهي عضو يف الجمعية اللبنانية لعلم النفس 
(LPA). عملت مؤخراً كمستشارة نفسية يف مدرسة وكمعالجة نفسية لألطفال 

واملراهقني يف منظمة غري حكومية. مارست أيضاً عملها كمعالجة نفسية ضمن 
عيادتها الخاصة.

شملت تجربتها املهنية نطاقاً واسعاً من األشخاص والحاالت، فقد عملت مع 
األحداث الخارجني عن القانون يف سجن رومية، ومع أشخاص يعانون من 
أمراض نفسية يف مستشفى دير الصليب لألمراض العقلية والنفسية، ومع 
الجئني يف مراكز صحية نفسية مختلفة من خالل منظمة أطباء بال حدود، 
ومع نساء معنّفات ومهّمشات يف منظمة غري حكومية، كما أنها شاركت يف 

مسح إلضطراب ما بعد الصدمة للآلجئني املقيمني يف جنوب لبنان وذلك بعد 
حرب تموز 2006، تحت إرشاف منّظمة األنروا.

تنيجة لعملها املتنوع تمكنت ماريان من كسب خربة تشمل أعماراً، جنسيات 
وثقافات مختلفة، كما تمكنت من دعم مجموعات تعاني من التمييز اإلجتماعي.
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جمانا عّمار
معالجة نفسيّة لالطفال واملراهقني

 تخّرجت جمانا من الجامعة األمريكية يف بريوت بشهادة ماجسرت يف علم النفس
يف حزيران عام 2014. كما حصلت عىل شهادة تدريب يف علم النفس العيادي 

بعد اتمام سنتني يف برنامج تدريب ضمن دائرة الطب النفيس يف الجامعة 
األمريكية يف بريوت. تخّصصت جمانا كذلك يف العالج النفيس لألطفال 

واملراهقني. خالل فرتة التدريب، اظهرت جمانا اهتماماً خاصاً يف العالجات 
املبنيّة عىل املجموعات لالطفال اّلذين يعانون من صعوبات يف املهارات 

االجتماعيّة واملراهقني اّلذين يعانون من القلق واالكتئاب. 

انضّمت جمانا اىل دائرة الطب النفيس يف الجامعة األمريكية قي بريوت يف تّموز 
2014 وهي اآلن تمارس العالج النفيس لالفراد واملجموعات يف االطار العيادي 

الخارجي وضمن وحدة الطب النفيس الداخليّة.
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هال رعد
مربية تقويمية

تخرجت هال رعد من جامعة القديس يوسف يف بريوت بشهادة باكلوريوس 
يف الرتبية التقويمية ومن بعدها عملت لعدة سنوات يف مراكز متخصصة  

باألشخاص ذوي اإلعاقات. بعد حصولها عىل منحتني، استكملت دراستها يف 
جامعة »ليدز« يف اململكة املتحدة حيث نالت شهادة املاجسرت بتفّوق. يف عام 

2001، حصلت من مؤسسة سعيد عىل الجائزة الثانية للتفّوق الدرايس.

لقد تمكنت هال رعد من الحصول عىل خربة مهنية متعددة األوجه من خالل 
عملها يف املجال العيادي واألكاديمي، ومشاركتها ضمن مشاريع تنموية. وقد 

قامت السيدة رعد بمزاولة مهنة الرتبية التقويمية يف عيادتها الخاصة حيث 
قامت بتدخالت تربوية مع اطفال لديهم صعوبات تعلميّة أو اضطراب التوّحد 

أو اعاقة ذهنية. كما انها قامت بتدريبات لألهل والعاملني يف الحضانات 
واملدارس. وكمستشارة ومدربة ضمن عّدة مشاريع للتنمية املجتمعية يف لبنان 

ويف دول عربية أخرى. وكما قامت رعد بالتعليم يف قسم الرتبية التقويمية  يف 
جامعة القديس يوسف حيث أسست وأدخلت وللمّرة األوىل مادة عن حقوق 

األطفال ذوي االحتياجات الرتبوية الخاصة إىل املنهاج.

يف ترشين الثاني عام 2012، ُعيّنت هال رعد كمربية تقويمية يف دائرة الطب 
النفيس يف الجامعة األمريكية يف بريوت. باالضافة اىل التدخالت الرتبوية مع 

االطفال ذوي االحتياجات الرتبوية الخاصة واهاليهم، تقوم السيدة رعد بتعليم 
تالمذة الطب واالطباء املقيمني مسائل تربوية وسلوكية وغريها متعلقة باإلعاقات 

وباالحتياجات الرتبوية الخاصة لألطفال واملراهقني. ويف عام 2013، تابعت 
هال رعد دورة تدريبية عىل أداة التشخيص رائز ADOS – 2 يف مركز التوحد 

والتطوير الدماغي يف كليّة كورنيل الطبية يف نيويورك يف الواليات املتحدة. 
وتقوم حالياً السيدة رعد بإستخدام رائز ADOS – 2 مع األطفال الصغار 

والكبار الذين يخضعون لتقييم نفيس شامل ضمن مركز التقييم النفيس 
 ADOS – 2 التابع للمركز الطبي يف الجامعة األمريكية يف بريوت. ويُعترب رائز

األهم يف تشخيص اضطراب التوحد.   
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د. ليىل عاقوري ديراني
معالجة نفسية

د.عاقوري ديراني حائزة عىل دكتوراه يف علم النفس العيادي و االضطرابات 
النفسية من جامعة رنيه ديكارت – باريس 5. د. عاقوري ديراني كانت 

اول شخص متخصص يقوم بتأسيس برنامج تثقيف نفيس لألوالد املصابني 
بالتوحد يف لبنان. وهي ايضا من اول من قام بالتعريف عن التعليم الجامع 

لألطفال ذوي الحاجات الخاصة يف املدارس اللبنانية.
باالضافة اىل العمل كمعالجة نفسية يف عيادة خاّصة، د.عاقوري ديراني عملت 

كاستاذة جامعية يف جامعة القديس يوسف يف بريوت ملدة 20 سنة حيث 
كانت مسؤولة عن عدد من الربامج واملشاريع التعليمية املختلفة، ومنها ادارة 

»املعهد اللبناني العداد املربني«. 

عىل الصعيد الوطني، تعاونت د. ديراني مع الحكومة اللبنانيّة ووكاالت األمم 
املتّحدة لتطوير سياسات أكثر انصافاً لالطفال واملراهقني األكثر عرضة 

للتهميش، خاصة االوالد ذوي االعاقات أو املعّرضني لسوء املعاملة. 

يف شهر كانون االول من عام 2008، انضمت د. عاقوري ديراني اىل دائرة 
الطب النفيس يف كلية الطب يف الجامعة األمريكية يف بريوت. ومنذ ذلك الوقت 

وهي تقدم الخدمات النفسية لالطفال واملراهقني وتقوم بتعليم وتدريب 
تالمذة الطب واملتدربني يف علم النفس العيادي.
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تعرف على فريقنا
د. فادي معلوف

طبيب نفيس لالطفال واملراهقني
مدير برنامج الطب النفيس لالطفال واملراهقني

د. فادي معلوف هو مدير برنامج الطب النفيس لالطفال واملراهقني يف املركز 
الطبّي للجامعة االمريكية يف بريوت، أستاذ جامعي مشارك يف الطب النفيس 

يف الجامعة االمريكية يف بريوت، واستاذ جامعي ملحق يف جامعة بيتسربغ يف 
الواليات املتحدة االمريكية. بعد حصوله عىل دكتوراه يف الطب من الجامعة 

االمريكية يف بريوت عام 2001، أكمل د. معلوف دراسته التخّصصية يف 
الواليات املتحدة األمريكية حيث تخصص يف الطب النفيس يف كلية الطب يف 
 Boston VA ومستشفيات (Harvard Medical School) جامعة هارفارد
Healthcare System. بعدها أكمل التخّصص يف الطب النفيس لالطفال 

 Massachusetts General) واملراهقني يف مستشفى مساتشوستس العام
Hospital)، مستشفى مكلني (McLean Hospital)، وكلية الطب يف جامعة 

هارفارد. ُعني د. معلوف من عام 2007 حتى عام 2009 كأستاذ جامعي 
مساعد يف جامعة بيتسربغ. يف شهر آب من عام 2009، انضم د. معلوف اىل 
دائرة الطب النفيس يف املركز الطبّي للجامعة االمريكية يف بريوت. د. معلوف 

حائز عىل جوائز عدة منها "جائزة الطبيب املقيم املتفوق" من األكاديمية 
األمريكية للطب النفيس لالطفال واملراهقني عام 2007 باالضافة اىل حصوله 

عىل منح ابحاث من املؤسسة االمريكية للحد من االنتحار ومن املركز الطبي يف 
الجامعة االمريكية يف بريوت.

 
مــن ناحية االبحاث، يرتكز اهتمام د.معلوف حول النقص يف الوظائف 

العصبية/العقلية يف اضطراب االكتئاب عند االطفال واملراهقني. وعىل صعيد 
اكرب، هو مهتم بدراسة انتشار االضطرابات النفسية لدى االطفال واملراهقني 

يف العالم العربي. عىل املستوى العيادي، قام د. معلوف وزمالؤه بتأسيس 
برنامج الطب النفيس لالطفال واملراهقني يف دائرة الطب النفيس يف املركز 

الطبي للجامعة االمريكية يف بريوت وهو يقّدم مقاربة شاملة الختصاصات 
متعددة يف العناية الطبية النفسية لألطفال واملراهقني.





www.aubmc.org

برنامج الطب 
النفسي لألطفال 

والمراهقين

تعرف على فريقنا


