نشرة صحفية
نوڤو نورديسك مصر ت ُعيّن أيمن سعد حسن في منصب نائب الرئيس ومدير عام الشركة
القاهرة في  17فبراير -2020أعلنت نوڤو نورديسك ،الشركة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية ،عن تعيين الدكتور/أيمن سعد
حسن في منصب نائب الرئيس ومدير عام الشركة الجديد لقيادة أعمال الشركة في السوق المصري .يتمتع د .أيمن بخبرات متنوعة تصل إلى
 25عاما ً شغل خاللها العديد من المناصب في مجاالت الطب وصناعة الدواء وعالم األعمال ،حيث اكتسب ثروة من الخبرات والدراية التامة
بالمناطق التي عمل فيها والتي شملت الخليج والشرق األوسط وجنوب آسيا.
وتعليقا ً على توليه منصبه الجديد ،يقول د .أيمن حسن-نائب الرئيس ومدير عام نوڤو نورديسك مصر" :لقد تمكنت نوڤو نورديسك مصر من
تحقيق نجاحات كبيرة ألكثر من  80عاما ً قضتها في السوق المصري .وخالل تلك العقود الطويلة ،أقمنا شراكات مثمرة مع الحكومة المصرية
والمجتمع الطبي المحلي ومؤسسات رعاية المرضى في هذا السوق الهام .إننا نتطلع معا ً لتحقيق إنجازات جديدة خالل الفترة القادمة ،مع
لشرف كبير لي أن اتولى هذا المنصب الجديد ،خاصة ونحن نؤكد
تعزيز مكانتنا كشريك موثوق لسنوات ممتدة لمصر .في الوقت نفسه إنه
ٌ
ثانية على التزامنا بمساعدة مرضى السُكر واألمراض المزمنة األخرى في مصر وجميع أنحاء العالم"
بدأ د/أيمن حسن مسيرته المهنية في نوڤو نورديسك عام  ، 2000عندما انضم للعمل في نوڤو نورديسك فارما الخليج بمدينة الرياض في
منصب مدير طبي وتسويقي ،ثم تمت ترقيته ليصبح مدير عام طبي بالشركة .تولى د/أيمن بعد ذلك عدة مسئوليات تسويقية في منطقة الشرق
األدنى لجنوب شرق آسيا والتي تتخذ من إسطنبول مقرا ً لها ،حيث ساهم هناك في تأسيس وتطوير العديد من أقسام المبيعات والتسويق واألقسام
الطبية ونُ ُ
ظم العمل في عدة دول من تركيا غربا ً وحتى الهند شرقاً ،حيث تخدم تلك الجهود ربع سكان البشرية ،ثم انتقل بعد ذلك لمنطقة الخليج
ً
ً
حيث قام بتأسيس فرعا متكامال للشركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
د .أيمن حسن حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب جامعة القاهرة .وباإلضافة لدرجته العلمية في المجال الطبي ،حصل
الدكتور/أيمن حسن على ماجستير إدارة األعمال ( ) MBAمن الواليات المتحدة األمريكية ،وماجستير العلوم ( )M.Sc.في اإلدارة الدولية
من المملكة المتحدة ،ودبلوم التجارب االكلينيكية من المملكة المتحدة ،وشهادة استراتيجيات اإلدارة التنفيذية من جامعة هارفارد.
انتهى-نبذة عن شركة نوڤو نورديسك:
تُعد نوڤو نورديسك من كبرى شركات الرعاية الصحية على مستوى العالم ،حيث تتمتع بأكثر من  90عاما ً من الخبرة والريادة واالبتكار
في منتجات وخدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السكر .تتمتع الشركة أيضا ً بمكانة ريادية في مجال الرعاية الصحية في عالج
الهيموفيليا ،وه رمون النمو ،والهرمون البديل ،وعالج تخثر الدم .يقع المقر الرئيسي لشركة نوڤو نورديسك في الدنمارك ويعمل بها حوالي
 42700موظف في  79دولة ،كما يتم تسويق منتجات الشركة في أكثر من  170دولة حول العالم .لمزيد من المعلومات يرجى زيارة
موقعنا novonordisk.com

لمزيد من المعلومات والتفاصيل اإلعالمية ،يرجى االتصال ب:
مي محسن01025284447 :
محمد قنديل01066861630 :

