خبر صحفي
في إطار عمليات التطوير استعدادا للتحول لمشغل اتصاالت متكامل
المصرية لالتصاالت تحتفل بتخريج الدفعة األولى من برنامج التدريب التحويلي

القاهرة  42يونيو 4102
احتفلت الشركة المصرية لالتصاالت بتخريج الدفعةة اوللةم مةر برجةامج التةدريح التحةويلي التةي مةملت
 84عامال بالشركة  ،يأتي ذلك ضمر استعدادات الشركة للتحول إلم مشةغل اتصةاالت متكامةل لمواكبةة للتغيةرات
لالتطةةورات التةةي جفةةهت ا الشةةركة مةةرخرا ،لي ةةدب البرجةةامج إلةةم تحقية المصةةرية لالتصةةاالت االسةةتغالل اوم ةةل
لكنزهةةا البشةةر مةةر خةةالل إعةةادا توايةةب مواردهةةا البشةةرية علةةم ال يكةةل الةةوليفي للش ةركة بمةةا يةةوفر احتياجةةات
لمتطلبات قطاعةات الشةركة المختلفةة ،لتعظةي االسةتفادا مةر العنصةر البشةر مةر خةالل التةدريح علةم اسةتخدا
أحدث اوج زا لالمعدات.
حضر الحفل الم ندس محمد النوال العضو المنتدب لالةريي التنفيةه للشةركة ،لعةدد مةر القيةادات ل العةاملير
بالشركة ،كما م دت مراس الحفل منح الخريجير م ادات تقدير لمكافأت مالية تشجيعية.
لأكد الم ندس محمد النوال في كلمته للخريجير علم أن عمليات التدريح التحةويلي تعةد إضةافة جديةدا لمنظومةة
العمةةل داخةةل الشةةركة لتةةأتي ضةةمر سلسةةلة مةةر الخطةةوات التةةي اتخةةهت ا المصةةرية لالتصةةاالت مةةرخرا فةةي إطةةار
االستعداد للتحول إلم مشغل اتصاالت متكامل ،لأمار النوال إلم أن عملية تغيير الوليفة ليسةت بةاالمر السة ل،
للكر إصرار العةاملير علةم تقةدي أفضةل الخةدمات للعمةال اوجةال لالمسةاهمة فةي ججةات لتقةد مةركت هةو مةا
دفع لخوض التحد لتحويل مسةاره الةوليفي مركةدا أن ججةات العةاملير بالمصةرية لالتصةاالت يةنعك بةدلر
علم أدا الشركة.
لأمار النوال إلي المميزات التي تعود علةم العةاملير مةر االلتحةار ببرجةامج التةدريح التحةويلي لالتةي تتم ةل فةي
إتاحة الفرص للترقي في موقب جديد طبقا لطبيعة كل لليفة باإلضافة إلي ايادا الدخل الش ر  ،موضةحا حةرص
الشركة علم تقدي كافة أجواع الدع الماد لالمعنو لتشجيب المولفير علم االلتحار ببرجامج التدريح التحويلي.
لأكد الةريي التنفيةه أن المصةرية لالتصةاالت تمتلةك كنةز بشةر عظةي ينةاهز الة  84ألة مولة لعامةل فةي
قطاعات الشركة المختلفة بجميب أجحا الجم ورية ،لرغ جظر البعض إلم هها العدد الضخ علم أجه تحةد صةعح
في لل عملية التطور التي تش دها الشركة ،فإن المصرية لالتصاالت تنظر ل ها العدد كفرصة كبيرا لكنز عظةي
يجح أن يت است مار كأفضل ما يكون ،خاصة لأن العاملير بالمصرية لالتصاالت التي يمتةد تاريخ ةا لنحةو 061
عاما لدي مر الخبرا العملية لاإلمكاجيات ما يجعل قادرير علم دفب المصرية لالتصاالت جحو الريادا.
لإلم جاجح عمليةات تةدريح العنصةر البشةر بمةا يواكةح التطةور السةريب فةي عةال االتصةاالت ،قامةت المصةرية
لالتصاالت خالل الفترا اوخيرا بعمليات تطوير لتحديث اسةتعدادا للتحةول إلةم مشةغل اتصةاالت متكامةل ،مةملت
تطوير لجمهجة عدد كبير مر مراكز خدمة العمال المنتشرا في كافة أجحا الجم ورية ،لكهلك تنفيةه خطةة إحةالل
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خبر صحفي
الكابالت النحاسية بكابالت اولياب الضويية لالتي تشمل أربعة ماليير خط بحلول ج ايةة عةا  ،5104بمةا يضةمر
حصول العمال اوجال علم أفضل جودا ممكنة ،لتحقي متطلبات المتطورا.
.
# END #

قطاع اإلعالم وعالقات المستثمرين– اإلدارة العامة لإلعالم – إدارة العالقات اإلعالمية

