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ما بعد كورونا
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فندق راديسون القاهرة
من 9ص الى 5م

إن العديــد مــن
العمــال حيــث َّ
امتــد تأثيــر فيــروس كورونــا علــى اقتصــاد العالــم ليطــال ُ
أعطــوا للموظفيــن إجــازات مدفوعــة األجــر أو ســمحوا لهــم بالعمــل
أصحــاب العمــل َ
مــن المنــزل!
كمــا ظهــر التأثيــر مــن خــال التضخــم الناتــج عــن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة ،حيــث
ارتفعــت األســعار بشــكل غيــر ُمتوقــع ،وصــار بديهيـ ًـا أن تنخفــض أســعار الفائــدة نتيجـ ًـة
للتضخــم ،وطــال التأثيــر صناعــة الســياحية والســفر حــول العالــم ،وتــم إلغــاء المعــارض
واألحــداث الرياضيــة والعــروض الترفيهيــة ،وأعلنــت حالــة الطــوارئ فــي العديــد مــن
الـ ُـدول ،وزادت أســعار االســتيراد والتصديــر بنســب وصلــت .%80

وألن تداعيــات جائحــة كورونــا مســتمرة وستســتمر أكثــر ،فــإن برنامجنــا
ســيناقش مــا يلــي:
 3توجهات االستثمار العالمي
 3الهياكل التنظيمية بعد الكورونا
 3نظم تقييم وإدارة األداء للعاملين
 3تغير استراتيجيات البيع
 3مستقبل التخطيط اإلستراتيجي الجديد بعد الكورونا
 3من إدارة األزمات إلى إدارة التغيير
 3االنتماء المؤسسي
 3علم نفس المستهلك
 3حساب عوائد االستثمارات الحالية والمستقبلية

المرشحون للحضور:

 uأصحاب الشركات
 uقادة ومديرو مختلف المؤسسات
 uالمســؤولون عــن التخطيــط وإدارة
المخاطــر
 uخبــراء اإلدارة الرقميــة ونظــم
ا لمعلو مــا ت

 uالمهتمــون بالتنبــؤات واستشــراف
المســتقبل
 uإدارة الجودة
 uإدارة الحسابات
 uإدارة التسويق
 uإدارة المبيعات

د.أحمد السيد

استشاري الموارد البشرية واستراتيجيات األعمال
ورئيس الغرفة المصرية إلدارة الموارد البشرية

 خبرة أكثر من  15سنة في مجال إدارة الموارد البشرية والهيكلة اإلدارية وإدارة التغيير عمل في مشروعات إعادة الهيكلة ألكثر من  127شركة عربيه وعالمية مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة الغرفــة المصريــة إلدارة المــوارد البشــرية وهــي شــركةمتخصصــة فــي استشــارات المــوارد البشــرية والتدريــب والمنظمــة للمؤتمــر الســنوي
لمحترفــي المــوارد البشــرية (  9ســنوات للمؤتمــر ) وكذلــك المؤتمــر الســنوي لرؤســاء
مجالــس اإلدارات والمديريــن التنفيذييــن (  6ســنوات للمؤتمــر)
 مؤسس شركة ( أحمد السيد للحوكمة ومراجعة خطط األعمال) دكتوراه إدارة الموارد البشرية  -لندن بيزنس سكولUK- ماجستير إدارة األعمال  -الجامعه االلمانية مقــدم البرنامــج الوحيــد مــن نوعــه فــي علــوم إدارة المــوارد البشــرية ( برنامــج كالم مــشعــادي ) بنســختيه التليفزيونيــه ( قنــاة العاصمــة  ) 2018واالذاعيــة ( راديــو مصــر )2016
 ضيــف فــي العديــد مــن البرامــج التلفزيونيــة واالذاعيــة العربيــة ( نجــوم اف ام  -راديــو مصــر قنــاة دبــي  -قنــاة  - MBCالفضائيــة المصريــة  -DMC) -العربيــة ،وغيرهــا االستشــاري الرئيســي لمشــروعات هيكلــة لكثيــر مــن المشــروعات القوميــة آخرهــا مدينــةســايلو الغذائيــة والتــي اقتتحهــا الرئيــس السيســي العــام الحالــي)

يحصــل كل مشــارك علــى شــهادة
معتمــدة مــن شــركة إدارة.كــوم
موقعــة مــن نســيم الصمــادي و
د .أحمــد الســيد
ويحصــل كل مشــارك علــى كتــاب
الجيــل الرابــع إلدارة األداء – وهــو
أحــدث وآخــر إبداعــات مؤســس
إدار.كوم «نسيم الصمادي»

اليوم التدريبي يشمل:
كوفي بريك و وجبة غذاء

سعر االشتراك  2300جنيه
بدال من  2700جنيه
ً
وهناك عروض خاصة
للمجموعات ( 10أفراد وأكثر)

شــارك معنــا لتعــرف مــا حــدث وما ســيحدث
بعــد كارونــا وكيفيــة التعامــل مــع األزمة

المفاجأة

تلتقــون بالخبيــر اإلداري العالمــي «نســيم
الصمــادي» الــذي ســيحدثكم ويحاوركــم
لمــدة ســاعه حــول األزمــة ومســتقبل
العالــم واألعمــال والتأثيــرات المتوقعــة
واســتراتيجيات المواجهــة عــام 2022

اشترك االن
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01068828570

