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• Prior to establishment of EHSI, Al- Lahham
established Electronic Health Solutions (EHS) in
Amman. EHS is a non-profit company pioneering
the field of health technology . In 2000, when
E-learning concept was at its initial stage in the
world; Mr. Lahham led the introduction of this
technology to the private schools in the Middle
East region. His company Menhaj.
• Al- Lahham is a well-known expert in the use
of automation in the education and healthcare
sectors.
• He has been recognized for his entrepreneurial
accomplishments in achieving significant milestones
in his career.
• His main asset is combining the experience of a
private sector entrepreneur, with his leadership
of automation in world-class education and
healthcare.
• He presents balanced and pragmatic perspectives
from both the private and public sectors.
• Ghassan has been directly managing a number
of projects that have rapid and long term impact
on the development of healthcare ,health
insurance and education sectors in Jordan and
the region.

غسـان اللحـام
املؤسس والرئيس التنفيذي
رشكة الحوسبة الصحية الدولية  -عامن /االردن
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•يشــغل اآلن الســيد غســان اللحــام منصــب الرئيــس
التنفيــذي لشــركة الحوســبة الصحيــة الدوليــة ( )EHSIحيث
تعمــل هــذه الشــركة فــي مجــال التكنولوجيــا الصحيــة،
وتركــز علــى الرعايــة الصحيــة في منطقة الشــرق األوســط
وشــمال افريقيــا وهــو خبيــر معروف فــي اســتخدام األتمتة
فــي قطاعــي التعليــم والرعايــة الصحيــة.
•قبــل تولــي الســيد اللحــام منصبــه فــي شــركة الحوســبة
الصحيــة الدوليــة قــام بتأســيس شــركة الحوســبة
الصحيــة و أطلــق برنامــج حكيــم و الــذي جــاء كترجمــة
لرؤيــة حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي
ابــن الحســين العظــم للتطويــر القطــاع الصحــي
وتحســين الخدمــة المقدمــة للمواطــن األردنــي .فــي
العــام 2000قــام اللحــام بإنشــاء شــركة منهــاج و
هــي أول شــركة تعمــل فــي مجــال حوســبة التعليــم
 e-learningو ذلــك انطالقــا مــن إيمانــه بأهميــة دمــج
لغــة العصــر فــي مجــال التعليــم .
•خــال عملــه فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات ،اســتطاع
اللحــام أن يســتقطب اســتثمارات خارجيــة بمــا يزيــد عــن
 120مليــون دوالر أمريكــي ،والتــي كان لهــا إســهام فــي
خلــق العديــد مــن فــرص العمــل فــي هــذا القطــاع.
•تتمثــل خبراتــه الرئيســية فــي الجمــع بيــن خبــرة رائــد
أعمــال مــن القطــاع الخــاص وقيادتــه لألتمتــة فــي
التعليــم والرعايــة الصحيــة علــى مســتوى عالمــي
ويقــدم وجهــات نظــر متوازنــة وعمليــة مــن القطاعيــن
الخــاص والعــام.
•أدار الســيد غســان بشــكل مباشــر عــد ًدا مــن المشــاريع
التــي لهــا تأثيــر ســريع وطويــل األمــد علــى تطويــر
قطاعــي الرعايــة الصحيــة و التأميــن الصحــي و التعليــم
فــي األردن والمنطقــة.

