
 

 

  دكتور فوزي يوسف الحمـوريال

 طب األطفال والغدد الصماء والسكري البريطانية في امللكية زميل الكلية 

 لمستشفى التخصص يرئيس هيئة املديرين ل

 رئيس جمعية املستشفيات الخاصة

 لمجلس العالمي للسياحة العالجيةالفخري لرئيس ال
 

، كمقصد للسياحة العالجية  واملؤتمرات املحلية والدوليةفي جميع املحافل  فوزي بتسويق األردنالدكتور يقوم 

 .الصحي قطاع الويدعم االستثمار في ،  في اململكة الخاصة همية تعزيز ثقافة الجودة في املستشفياتأويحث على 

 : القطاع الصحي األردني من خالل مساهمته وعضويته في كل من طوير إضافة لذلك فقد ساهم د. فوزي في ت
 

  جلس الصحي العالي املعضو 

  ردني املجلس التمريض ي األ عضو 

  مجلس اعتماد املؤسسات الصحية نائب رئيس 

  شركة حوسبة القطاع الصحي االردني أحد مؤسس ي 

  عضو مجلس إدارة املركز األردني لإلسعاف الجوي 

  اتحاد املستشفيات العربية عضو 

  جمعية مدراء املستشفيات التنفيذيين األمريكية عضو 

  ة ـــــــــــايـمـة لحــــنيـة الوطــــجمعيـلمجلس األمـنــــــــــاء لعضو

 املستثمر

 عضو املجلس الوطني للسياحة 

  أمناء سياحة املؤتمراتعضو مجلس 

 عضو مجلس إدارة شركة هيئة الترقيم األردنية 

  عضو مجلس حماية املستهلك 

 عضو مجلس أمناء جمعية األخوة األردنية الفلسطينية 

 ــة والتواصــــز التنميـس مركـــمجلو ـعض               ع ـــل مع املجتمـــــــــ

 الجامعة األردنية –ي ــــاملحل

  عضو الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للسياحة

 العالجية

 

 لقب سفير سياحة املؤتمرات في األردن لدوره املميز في تنظيم املؤتمرات ومنحه وزيرة السياحة واألثار ه من ِقبل ميكر تم ت

 . مما يشجع السياحة في األردن الدولية التي جذبت العديد من الشخصيات الهامة والضيوف

  من اتحاد املستشفيات العربية  ي الرائد في الجودة الصحية على مستوى الوطن العربي"القياد"حصل على جائزة وقد. 

 كيةياألمر الريادي في ادارة املستشفيات" من قبل جمعية السياحة العالجية "حصل على جائزة  كما .   

  2014استطاع أن يحصل على جائزة بإسم األردن كأفضل مقصد للسياحة العالجية للعام  2014وفي العام . 

  2015في العام وتم انتخابه كرئيس للمجلس العالمي للسياحة العالجية . 

  جائزةحصل على  Sanjiv Malik Lifetime Achievement Award  خالل مؤتمر السفر العالجي الدولي. 

  لمستشفى التخصص يل لدورتين متتاليتين حصل على جائزة امللك عبد هللا الثاني للتميز . 
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 fhammouri@gmail.com:  اإللكتروني البريد
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