


OpenMinds
شـــهادة من 539 عائلة حتى اآلن وال زلنا مســـتمرين

دعونـــي أطلعكم على الخدمات التـــي قامت بها OpenMinds لتلك العائالت، 
والمنطقـــة، من رعاية متخصصة في طب األعصاب لألطفال، وتشـــخيص مبكر، 

وخدمـــات واختبـــارات الجينية، وتنفيذ خدمات التدخـــل المبكر الخاّصة باألطفال. كان 
تقديـــم الرعاية المختّصة لألطفال اللبنانيين والســـوريين واليمنيين والفلســـطينيين 

والعراقيين من ذوي االحتياجات الخاصة يشـــّكل تحّدًيا مســـتحيًلا. لقد تدربت 
لمـــدة ربع قرن للتصّرف بالّشـــكل الصحيح مـــع المرضى وأهاليهم. ومع ذلك، كان 

هذا أمًرا مســـتحيًلا بعد عودتي ألول مرة من الواليات المتحدة األميركية، بســـبب 
ارتفـــاع التكاليف ومدى توفـــر الرعاية، لحين بدأت OpenMinds  بدعم عيادة 

ASKC فـــي عام 2014. نحن اآلن نقدم أحدث الخدمات التشـــخيصية والعالجية 
ألولئـــك الذيـــن هم بأمّس الحاجة إليهـــا، دون أي اعتبار للعرق أو الدين أو اللون. لقد 

قمنا بتشـــخيص اضطرابات وراثية جديدة، وســـاهمنا في منع تكرار حاالت الحمل 
المصـــاب، وقمنـــا بتوفير عالجات اإلنزيم الذي لم يكـــن من الممكن الوصول إليها 

ســـابًقا، إضافـــة إلى زرع نخاع العظم، والتدخل المبكـــر المغير للحياة لألطفال 
الخـــدج والمصابين بالتوحد. لقـــد تجاوزت OpenMinds جميع التوقعات، من خالل 

مســـاعدة أكثر من 26 مدرســـة في تنفيذ االندماج الكامل... تشـــجيع الجامعات 
علـــى تقديم تجربة جامعية للشـــباب ذوي االحتياجـــات الخاصة، وتعزيز توظيفهم 

فـــي مـــكان العمل وزيادة الوعي بجميع هذه الجوانـــب في لبنان والمنطقة. هذا، 
باإلضافة إلى اســـتضافة أحدث المؤتمرات وورش العمـــل المفتوحة للمهنيين 

الطبييـــن وأولياء األمـــور والجمهور. أخيًرا وليس آخًرا، أدى دعم OpenMinds الذي 
ال يتزعزع إلى االكتشـــاف العلمي للجينات المســـببة للتوحد في لبنان، وعالجات 

جديدة لالضطرابات الجينية العصبية القاتلة، ونشـــر عشـــرات المخطوطات األصلية 
فـــي المجالت العلمية من الدرجـــة األولى وحفظ ملف براءة اختراع جديدة.

OpenMinds شكًرا
لقـــد تّمـــت مواجهة التحديات والتغّلب عليهـــا بنجاح يتجاوز حدود الحلم.

روز ماري بســـتاني، دكتورة في الطب
أســـتاذة في طب األطفال وطـــب المراهقين / الكيمياء الحيوية

وعلم الوراثة الجزيئية
رئيســـة قسم طب أعصاب األطفال

مديـــرة عيـــادة األطفـــال الخاصـــة فـــي المركـــز الطبـــي فـــي الجامعـــة األميركيـــة 
فـــي بيـــروت وعلـــم الوراثـــة العصبيـــة

المركز الطبـــي للجامعة األميركية في بيروت
أســـتاذة مســـاعدة في طب األطفال، المركز الطبي بجامعة ديوك

 OpenMinds عضـــو مجلس إدارة في  

• رفع مستوى الوعي وتعزيز التكامل على جميع األصعدة باألخّص في المدارس، 
الجامعات وأماكن العمل.

• تقديم الدعم المالي من خالل توفير العالجات المختلفة، وخدمات االختبار، والتدريب، 
والخدمات العالجية في عيادة األطفال الخاصة في المركز الّطبي للجامعة

األميركية في بيروت )ASKC - مركز ممتاز ومواكب للتكنولوجيا ومتعدد التخصصات في 
الشرق األوسط(

• تقديم الدعم في البحوث الخاّصة باإلضطرابات النمائية العصبية من خالل برنامج 
علم الوراثة العصبي في المركز الطّبي للجامعة األميركية في بيروت.  

منذ إنشائها في عام 2012، تواصل OpenMinds التأثير بشكل إيجابي وكبير على حياة 
اآلالف من األفراد ذوي االحتياجات الخاصة وعائالتهم في جميع أنحاء لبنان. لقد كانت 

مبادراتنا عديدة ومبتكرة للغاية. لم تعمل جهودنا على تمكين األفراد ذوي االحتياجات 
الخاصة من خالل تطوير الخدمات في لبنان فحسب، بل ساهمت أيًضا في تشكيل 

السلوكيات االجتماعية وحطمت المحرمات الثقافية المعوقة.
تجدر اإلشارة بشكل خاص إلى أّن لبنان يمّر بمرحلة غير مسبوقة مليئة بالتحديات، 

 OpenMinds بالتحديد، منذ تشرين األول 2019. من أجل االستجابة للطلبات الملحة، أعطت
األولوية لُحزم العالج ومنح التعليم الخاص للعائالت المحتاجة. لقد ازدادت الحاجة إلى 

مثل هذه الخدمات بشكل كبير في السنوات األخيرة، بينما تعطلت جهودنا لجمع 
التبرعات بسبب األحداث المنهكة واالستثنائية التي مرت بها البالد. هذا األمر دفعنا إلى أن 

نكون أكثر إبداًعا، وحّثنا على الّشروع في العديد من مبادرات جمع األموال والتوعية في 
الخارج من أجل تعزيز جهودنا.

OpenMinds منظمــة غيــر حكوميــة منشــأة مــن قبــل أفــراد معنّييــن عــام 2012 لمســاعدة 
ذوي اإلحتياجــات فــي:

منظمة غير 
حكومية فريدة

من نوعها



'' تعّلمت من خالل تجربتي كأب لطفل من ذوي اإلحتياجات الخاصة، 
الصبر وتقّبل مشيئة اهلل وباألخّص، التحّلي بشعور اإلمتنان لكّل من 

ساهم في تقديم الرعاية لطفلي''.
OpenMinds شكرًا 

ما مدى انتشار نسبة األطفال من ذويمجهول
اإلحتياجات الخاصة؟

في OpenMinds نقّدر تفّرد عيادة األطفال الخاصة في المركز الطبي 
في الجامعة األمريكية في بيروت وقيمتها في مجتمعنا، وقد 

شرعنا في مهمة لتعزيز خدماتها وجعلها في متناول الكثيرين، من 
أجل نشر قيمتها وفوائدها في مجتمعنا بشكل أكبر. نحن قلقون 

من االنتشار الواسع لالحتياجات الخاصة بين األطفال والشباب اليوم، 
ومنزعجون من هذه الظاهرة المتنامية.

ويتوّجب علينا العمل على كاّفة المستويات لتمكين األطفال من 
ذوي اإلحتياجات الخاصة، من أن يصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعنا 
ومساهمين في اإلنتاجية والتنّوع السليم والصّحي لمجتمعنا. لذلك، 

من الضروري متابعة هؤالء األطفال بعمر مبكر ومواكبتهم من 
الحضانة، ثّم المدرسة والجامعة ووصواًل إلى مكان العمل.

في حين أّن جميع القضايا الصحّية والتعليمية يجب أن تتّم 
معالجتها من قبل الوزارات الحكومية، برامج الضمان االجتماعي 

والتأمين، ّإّلا ّأن بعض األطفال والشباب ال يحصلون على هذه الفوائد.

األرقام 
مدهشة...

في لبنان،

١ من بين كّل ١٠ أشخاص 
أي ما يعادل ٤٠٠،٠٠٠ شخص 
هم من ذوي اإلحتياجات 

الخاصة.

من األطفال في
المدارس هم من ذوي 

اإلحتياجات الخاصة.

من بين كّل ٧٠،٠٠٠
طفل مولود في 

لبنان،  ٩٠٠٠ يولدون 
قبل أوانهم.

بما معناه، أّن
المعّدل هو ١٣ من 

بين كّل ١٠٠ حالة 
والدة.

نحن على علم ب
٣٥،٠٠٠حالة

مرضية بالوراثة
 في لبنان تشمل مختلف
أنواع اإلحتياجات الخاّصة.

 ٪١٠



هي مجموعة من العناصر التي تؤّثر سلبًا على الوظائف الدماغية 
لألطفال الرضع ومن هم أكبر سّنًا مؤدية إلى التأّخر في اكتساب 

المعرفة ما يؤّثر على:

• المهارات الحركية واإلدراكية
• تطوير النطق والتفاعل

• القدرة على التعّلم، اإلندماج في المدرسة واإلنخراط في سوق 
العمل

ما يؤّدي إلى تكّبد العائالت والمجتمع ككّل أحمال ضخمة 
مادّية ومعنوّية

ما هي 
اإلحتياجات 

الخاّصة؟
بعض الحاالت التي تتطّلب متابعة خاّصة هي:

• اإلضطرابات النمائية العصبية، باألخّص اضطرابات طيف التوّحد

يقّدر المركز األميركي لمكافحة ألمراض والوقاية منها، وجود 
طفل بين كّل ٦٨ طفل مصاب بنوع من أنواع التوّحد.

فعند الفتيان، توجد حالة مصابة بين كّل ٥٤! في لبنان، تظهر 
حاالت التوّحد على الشكل التالي ٦٨:1 

كما وأّن مؤّشر نسبة الذكور إلى اإلناث هو 1.1.1٣
)شعيا وآل، مجلة التوّحد واضطرابات النمّو، 201٦(.

 لقد أثبتت الدراسات أّن عالجات التدّخل التالية، تساهم بشكل 
ملحوظ في تعزيز المهارات والمناهج الحياتية لدى األطفال 

وعائالتهم:
• عالج النطق

• عالج إضطرابات األكل
• العالج الوظيفي
• العالج الجسدي

• العالج النفسي الحركي
• عالج تحليل السلوك التطبيقي

• مضاعفات الحمل والوالدة

• الوالدة المبكرة

• آثار اإلصابة بالرأس

• اضطرابات الجين المفردة المسّببة بأمراض تخزين الليزوزومات 
واضطرابات التمثيل الغذائي األخرى وتشّوهات الكروموسومات 

مثل متالزمة داون، وغيرها من الحاالت التثلثلية.



نظرًا إلمكانات  OpenMinds المحدودة وعدم قدرتها على توفير 
العالج الدائم لألطفال طوال حياتهم، نؤمن بالتالي:

• توفير التشخيص األّولي الشامل للعائلة
• التدّخل والتدريب المبكر

• توفير خدمات المتابعة الالزمة

وذلك يساهم بشكل كبير في توفير فرص النجاح للعائلة 
والطفل عبر تزويدهم بالمعلومات الاّلزمة منذ البداية.

تشمل الرزمات العالجية، اإلستشارات الطبية األولّية، اإلختبارات 
التشخيصية، التصوير، تطوير الخطط السلوكية، البرامج العالجية، 

وجلسات تدريب األهالي وفق االحتياجات الخاّصة لكّل فرد.

 ساعدت OpenMinds أكثر من 53٠ أسرة محتاجة من خالل 
خدمات تسّلط الضوء على احتياجات الطفل وتعزيز نموه.

توفير الدعم 
لألسر

المحتاجة

العيادة الخاّصة برعاية األطفال المصابين بالتوّحد 

في المركز الطّبي للجامعة األميركية في بيروت، الال مثيل لها في لبنان...

قامت OpenMinds بالتعاون مع العيادة الخاّصة برعاية األطفال المصابين 
بالتوّحد، في المركز الطّبي للجامعة األميركية في بيروت، لدعم 

األسر المحتاجة. وتعتبر العيادة فريدة من نوعها لما تقّدمه من تعّدد 
باإلختصاصات التي تهدف إلى دعم األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة في 

لبنان والمنطقة. فقد عمد اختصاصّيو طّب األعصاب الخاّص باألطفال 
بالتعاون مع مختلف األطّباء والمعالجين والمتخّصصين، لتوفير التشخيص 

المبكر والرعاية الشاملة المنسقة لألطفال الذين يعانون من ضعف في 
النمّو العصبي. فمنذ تأسيسها في العام 2011، من قبل المدير العام، روز 

ماري بستاني، ساهمت العيادة بخدمة آالف العائالت في لبنان والمنطقة 
المحيطة به، وقد ازداد الطلب على تلك الخدمات بنسبة هائلة.

تعاني إبتني لورين من مشاكل بالسمع منذ الوالدة. بعد عمر 
السنتين والنصف وبمساعدة                              أصبح بإمكانها 

اليوم نطق الكلمات بطريقة أوضح. فأصبح باستطاعة
إبنتي اليوم أن تقول '' أبي تعال نلعب معًا ''.

ر.ف

'' تعّلمت من خالل تجربتي كأب لطفل من ذوي االحتياجات 
الخاصة...  أن أعشق األطفال بغّض النظر عن جميع احتياجاتهم، 

ألنهم كائنات استثنائية. كما وتعّلمت أّن األوقات التي أقضيها 
مع طفلتي هي أهّم من كّل شيء في الدنيا.

أنا ممتّن ل OpenMinds ، األطّباء والطاقم العالجي الرائع وكّل 
من ساعد. شكرًا لكم من كّل قلبي'' .

               محّمد أ.ج حّمود

OpenMinds



https://openmindslebanon.org/research/research-update-aubmc-may-2020

دعم األبحاث الخاّصة 
باإلضطرابات النمائية 

العصبية في المركز الطّبي 
للجامعة األميركية في 

بيروت
على الرغم من أّن لبنان يمتلك أهّم الموارد البشرية من الباحثين 

واختصاصيي علم الوراثة، إّلا أّن معظم الدراسات المحلّية قد تّمت 
إعاقتها بسبب النقص في التمويل. لهذا السبب، يحتّل لبنان المرتبة 

التالية بعد بالد الغرب من حيث توافر الدراسات الّلازمة واألبحاث 
العلمية. ففي هذا العصر من التقّدم التكنولوجي والمعلومات 

المتاحة، من غير المقبول مراوحة مكاننا في هذا المجال.

فقد ساهمت OpenMinds بتحسينات كبيرة من خالل دعمها لمشاريع 
األبحاث المتنّوعة في المركز الطّبي للجامعة األميركية في بيروت من 
خالل تقديم البيانات اإلحصائية إلى توفير الدراسات الجينية المعّقدة، 

وأحدث تقنيات تصوير األعصاب ودراسات التتّبع البصري، وتطوير 
العالجات الحديثة الخاصة باإلضطرابات الوراثية العصبية.

وتساهم الدراسات األولية في المساعدة على فهم بعض الحاالت في 
بلدنا، بغية العمل معها بفعالية.

تحّث األبحاث الوراثية على ضرورة دراسة التركيب الجينومي الخاّص 
بهدف تحديد الطفرات الجينية الفريدة والطبيعة اإلزدواجية 

الخاّصة بسّكان الشرق األوسط.

فقد عملت  OpenMinds على تركيز جهودها في هذا المجال، نتيجة 
لذلك أصدرت ٤٨ منشورًا في مجّلات عالمية ما جعل العيادة الخاّصة 

برعاية األطفال المصابين بالتوّحد وبرنامج علم الوراثة العصبية، المركز 
العلمي الرئيسي للمنطقة.



رفع مستوى 
الوعي وتعزيز 

التكامل
يتطّلب األطفال من ذوي اإلحتياجات اهتمام وعالج خاّص معظم 

سنوات حياتهم. بينما تكون بعض العالجات طبّية، فقد أثبت العلم أّن 
التشخيص المناسب والمعرفة الالزمة والمتابعة تساهم في مساعدة 
األطفال ومن هم أكبر سّنًا بشكل كبير على تجاوز العقبات السلوكية 

واألكاديمية وتحقيق إمكاناتهم الحقيقية.

نجحت  OpenMinds في تقديم 
الدعم إلى 2٦ مدرسة، عبر توفير 

األساليب الالزمة لمساعدتهم على 
تنمية وإنشاء التعليم المتكامل 

لألطفال من ذوي اإلحتياجات 
الخاصة في كّل لبنان. وتزداد 

أرقام المدارس التي تلّقت الدعم 
والمساعدة.  بعض المدارس التي 

تعاونت معها                             هي:

أنشأت OpenMinds عام 201٨ برامج 
منح مدرسية ألسر األطفال من ذوي 

االحتياجات، الذين يمّرون بضائقة 
مادية. ولضمان النجاح الى أعلى 

المستويات، اختيرت المدارس من 
بين المجموعات التي تعاونت مع 
OpenMinds في السابق.  ولليوم، 

قّدمت OpenMinds ٣٤٧ منحة 
مدرسية في 10 مدارس وحضانة. 

نظرًا للنقص الملحوظ في توافر 
الخبراء المعتمدين في تحليل السلوك 

التطبيقي وإمكانية عملهم مع 
الطالب، عملت OpenMinds على 

برنامج يهدف إلى زيادة عدد الخبراء 
المحلّيين األساسيين. إضافة إلى ذلك، 

تّم توفير ساعات التدريب بأسعار 
مقبولة، بهدف تأمين عالج تحليل 

السلوك التطبيقي إلى أكبر عدد من 
 OpenMinds السكان. وقد ساهمت
في تسهيل وتمويل عملية تدريب ٦ 

محترفين على الخضوع الختبار محّلل 
السلوك المعتمد من مجلس اإلدارة 

.BCBA والحصول على شهادة

تسعى OpenMinds باستمرار لتعزيز 
تأثيرها محلّيًا عبر نشر العلم في 

المجتمع من خالل تلّقيها الدعم 
من شبكات المتبّرعين الواسعة، 

الشركاء والكفالء. وقد ساهم 
الخبراء عالمّيًا على تدعيم المجتمع 

المحّلي بأفضل الممارسات 
والتقنيات، مستعرضين المسائل 
الطبية واإلجتماعية، التي تشمل 
سنوات الرعاية األولى وصواًل إلى 

السّن الوظيفي للبالغين. فالوعي 
والتعليم المتكامل، قادرين على 

تبديد المخاوف والمعلومات 
المغلوطة، وتعزيز القبول واإلندماج 

على كاّفة األصعدة عبر تعزيز 
اإليجابية تجاه اإلختالفات اإلنسانية 

وتحويل اإلعاقة إلى قدرات.

فهذه األهداف أساسية لتحسين 
حياة األطفال من ذوي اإلحتياجات 

الخاّصة، لمجتمع أفضل لألجيال 
القادمة.

نيابة عن أسرة ثانوية األرز، 
 OpenMinds  أوّد أن أشكر

لتمويلها السخّي لتالميذنا. 
ونحن ممتّنون على دعمكم 

لنا. فقد ساهمت تبّرعاتكم 
بإحقاق الفرق الشاسع ونحن 

ممتّنون إلى أبعد الحدود! 

عمر مقّدم،
مدير مدرسة، ثانوية األرز.

ساهمت دورات تحليل السلوك 
التطبيقي في إضافة قيمة 

لجودة العالج الذي أقوم 
بتقديمه للمرضى، إذ ساهمت 

في إبقائي على اّطالع على 
األساليب المعتمدة حالّيًا في 
هذا المجال. ما جعلني أشعر 

بأّن القطعة المفقودة قد 
وجدت واكتملت معرفتي 

ومهاراتي العلمية.

نادين أدهمي

• المدرسة األهلية
• مدرسة أنطونين الدولية

• مدرسة بيروت المعمدانية
• ثانوية األرز

• ثانوية السيدة للراهبات األنطونيات
• ثانوية التراث

• كلية المقاصد )خالد بن الوليد(
• المدرسة اإلنجيلية في بيروت

   للصبيان والبنات
• ثانوية خديجة الكبرى

• مدرسة الحكمة برازيليا
• مدرسة الشوف الدولية 

المدارس

المنح الدراسية

محّلل السلوك المعتمد
من مجلس اإلدارة

المؤتمرات

OpenMinds



الجمعية الّلبنانية للتوّحد

جمعّية خطوة

التعاون مع 
منظمات غير 

حكومية أخرى
تعتّز OpenMinds وتفتخر بمساعدتها وتعاونها مع المنّظمات 
الغير حكومّية األخرى بهدف تقديم الفوائد الواسعة للجميع.

 )LAS( الجمعية الّلبنانية للتوّحد
تعاونت OpenMinds مع الجمعية الّلبنانية للتوّحد لنقل وتجديد مركز 

.)CAIR( التدّخل واألبحاث التابعة للجمعية
يقّدم المركز دعم لألفراد المصابين بالتوّحد من حيث توفير مهارات 

العيش التكيفية، ترتيبات العيش المستقّل، الدعم الوظيفي، التعليم 
وتطوير المهارات االجتماعية، والفرص الترفيهية.

تّم إفتتاح المركز في أيلول 201٨.

جمعّية خطوة
طّورت جمعية خطوة برنامَجي »يمكنني العمل« و«يمكنني أن أكون  

منتًجا« الممّوَلين من قبل OpenMinds الّلذين يهدفان إلى تشجيع 
الطالب الذين لديهم صعوبات في التعّلم، على االنخراط في العمل 
داخل المجتمع، تحت إشراف مدّرب ومنّسق. هذه البرامج المؤّسسة 

في تشرين األول من عام 201٧ وعام 2021، مخّصصة للّطالب ما بين عمر 
الـ1٦ والـ1٨ سنة، والهدف منها هو تجهيز الطالب بالمهارات الوظيفية 

والسبل الناجحة عملّيًا من خالل توفير التجارب العملّية الواقعية. 

بسبب الدعم والتشجيع  OpenMinds  الكبير لطاّلبنا في 
جمعية خطوة، استطعنا اإلستمرار بمهّمتنا في الدفاع عن 
حقوقهم في العمل. ''د. ريم معّوض، دكتواراه في اإلدارة 

التنفيذية، ومستشار في التربية الخاّصة، في جمعية خطوة''.

د. ريم معّوض، دكتواراه في اإلدارة التنفيذية، ومستشار في التربية الخاّصة، 
في جمعية خطوة.



برنامج الخطوة التالية
من الجامعة األميركية

 مركز Quest التعليمي

جمعية همزة وصل
تأّسست جمعية همزة وصل بالتعاون مع  OpenMinds في 

أيلول 201٦ ، وهي مركز للموارد والتوجيه، وقد أنشئت من قبل 
مؤسسة المخّلص اإلجتماعية والمعهد األوروبي للتعاون 

والتنمية.
تقوم جمعية همزة وصل على مساعدة المدارس الرسمية 

الخاّصة، عبر توفير التدريب والدعم في تنفيذ األساليب 
المتكاملة، التي تشمل األهالي، المعّلمين والمعالجين. إلى 

اليوم، تعاونت  OpenMinds مع جمعية همزة وصل لضمان 
توفير التدريب ل 1٥ مدرسة شبه خاّصة، وقّدمت التبّرعات 

المالية اإلضافية لتجهيزها بالمعّدات والمواد الالزمة.

برنامج الخطوة التالية من الجامعة 
األميركية في بيروت

 OpenMinds في عام 201٦، قّدمت
التمويل لتدريب األعضاء المؤّسسين 
لبرنامج '' الخطوة التالية ''، من خالل 

ورشة عمل أقيمت في جامعة 
هارفارد. وقد أّدت ورشة العمل 

بعنوان '' التصميم العالمي للتعّلم '' 
إلى تأسيس برنامج '' الخطوة التالية '' 
وهو برنامج تعليم عالي متوّفر في 

حرم الجامعة األميركية، لألوالد األكبر 
سنّاً الذين يعانون من الصعوبات 

الذهنية. واستكمااًل لدعمها لبرنامج
'' خطوة تالية ''  التابع للجامعة 

Open-  األميركية في بيروت، قّدمت
Minds التجهيزات الذكية للصفوف 

والتي تشمل لوحات تفاعلّية 
إلكترونّية لجميع الطالب، كما 

واستمّرت في عملها جنبًا إلى جنب 
مع المؤّسسين.

مركز Quest التعليمي
عقدت OpenMinds ورشة عمل في 

تشرين األّول 2019، تحت رعاية وزارة 
العمل ووزارة الشؤون اإلجتماعية، 

 Quest وبالتعاون مع مركز
التعليمي، بعنوان »وّظفني«. ودعت  
OpenMinds العالم المشهور راندي 

لويس، المدافع عن حقوق التوظيف 
لذوي اإلحتياجات الخاّصة، لتقديم 

األفكار البّناءة ولمناقشة السبل 
المتعّددة التي تمّكن الشركات من 

ضّم األفراد من ذوي اإلحتياجات 
الخاّصة كأعضاء في القوى العاملة.

وقد حضر ورشة العمل مدراء 
الموارد البشرية من مختلف 

الشركات الرائدة، وقد أحرزت 
ورشة العمل نجاحًا بارزًا ُترِجم في 
الدراسات اإلستكمالية التي أجريت 

فيما بعد.

على الرغم من مقاومة التغيير، قد ساهمت 
جمعية همزة وصل بالقيام بعمل رائع، 

فاألساتذة يعمدون على تغيير أساليبهم 
لمساعدة األطفال وإلهام زمالئهم. وهذا ما 

يشّجع الفريق على اإلستمرار بتقديم األفضل 
ومواجهة كّل التحديات.

فلوال تعاوننا مع OpenMinds لما حصلنا على 
تلك النتائج المرضية.

ميرنا حايك، أخصائية بالعالج النفسي الحركي،
جمعية همزة وصل.

جمعية همزة وصل



أعضاء المجلس

غيدا رّباط
الرئيس

سهى بيهم
نائب الرئيس

حازم فّرا
أمين الصندوق

مايا ريشا
السكرتير

شيرين عماش
سارة بيضون

روز ماري بستاني، المدير 
العام

آمنة شقير
ريما فّضول

رنا فّرا
نبيل غرزوزي

 أبرهام كربجكيان
رزق الخوري

لورا لّحود
دانا ميقاتي

مايا رعد
ريم رباط

سامي رباط
نيلي زيدان 

المحاسب: رامي سركيس
المدّقق: ضاهر وشركاه

ASAS المحامين: عبد الساتر أبو سمرة وشركاه - شركة المحاماة

المنسق: ليا جبر  
info@openmindslebanon.org - 01- 350 000 ext 7808/7580

إن كنتم تشاركونا المعتقدات واإللتزام بقضية ذوي اإلحتياجات الخاصة على
كاّفة المستويات، نرجو منكم اإلنضمام إلينا للمساعدة على تحقيقها،

عبر تقديم التبرعات كالتالي:

https://openmindslebanon.org/donation :عبر الموقع اإللكتروني
OpenMinds عبر الشيك: الرجاء جعله قابل للتحصيل من قبل

OpenMinds :إسم الحساب
إسم البنك: بنك مد

 MEDLLBBX Swift عنوان ال
رقم الحساب: 0140049022800 24

العملة: ليرة لبنانية
:IBAN

LB68 0022 0000 0000 14004902 2800

OpenMinds :إسم الحساب
إسم البنك: بنك مد

 MEDLLBBX Swift عنوان ال
رقم الحساب: 0240049022800 24

العملة: دوالر أميركي
:IBAN

LB68 0022 0000 0000 24004902 2800

OpenMinds :إسم الحساب
إسم البنك: بنك مد سويس  ش م

 MEDSHGG Swift عنوان ال
رقم الحساب: 1100038

العملة: دوالر أميركي
:IBAN

CH5008574110003800000




