خبر إعالمي
باريس-فرنسا  15ابريل 2019

أ
أ
أ
أ
سيتم ولول مرة إقامة منتدى المجلس العالمي لال كاديميات (  ،)2019 GlobalCCUفي امريكا الجنوبية ،وسيضم قادة اكاديميات كبرى الشركات من خمس قارات ،في
الفترة من تاريخ  7الي  9مايو . 2019
أ
أ أ
خالل هذا الحدث الستثنائي ،سيقوم المجلس  GlobalCCUبمكافاة افضل ال كاديميات التي سيتم إختيارها عبر لجنة دولية ،ضمن المرشحين النهائيين لجوائز المجلس،
وهم:
أ
أ
مجموعة اديتيا بيرل (الهند)  ،إيرباص (فرنسا) ،بنك البرازيل ( Banco do Brasilالبرازيل) بيلفينقر ( Bilfingerالمانيا) ،سايكسا القتصادية اإلتحادية Caixa Econômica
أ
أ
(البرازيل) انظمة داسولت ( Dassault Systèmesفرنسا)  ،دي تي اي كي ( DTEKLLCاوكرانيا)  ،فيات كرايسلر للسيارات ( Latamالبرازيل) ،انفوسيس  Infosysالمحدودة
(الهند)  ،اركوس دورادوس-ماكدونالدز (البرازيل)  ،وزاره المالية (اندونيسيا)،شركة بي تي لإلتصالت ( PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.اندونيسيا)،شركة
روساتم ( Rosatomروسيا)،بنك سانتاندير ( Banco Santander Brasil S.A.البرازيل)،شركة ساب ( SAPايرلندا) ،شركة اإلتصالت السعودية)( Saudi Telecom (STCالمملكة
العربية السعودية)،مجموعة تاتا ( TATA Groupالهند)  ،شركة تي في اس ( TVS Motorالهند) ،يو بي اس ( UBS AGسويسرا).
أ
السيدة /انك كولون  ، Annick Renaud-Coulonرئيس و مؤسس المجلس العالمي لال كاديميات سوف تشارك في رائسة حفل توزيع جوائز  GlobalCCUالمرموقة ،في
جامعة همبرغر في ساو باولو في تاريخ  8مايو في تمام الساعة  09:30صباحا ،ويشاركها كل من:
السيد /سيرجيو الونسو ،الرئيس التنفيذي لشركه اركوس دورادوس ،
السيد /اوك تافيو دي إلزاري جونيور ،الرئيس التنفيذي لبنك برادسكو،
السيد /غالومار بيتيكوف المدير التنفيذي السابق لبنك برادسكو والفائز بالجائزة الذهبية لعام .2017

أ
اهم المواضيع المطروحة في منتدى المجلس GCCUلعام  ، 2019تهيئة البيئة المناسبة لقادة التعلم من مختلف الثقافات ،تبادل الفكار،المشاركة
والتعلم معا والستفادة من برامجنا المتميزة وهي:
 دورة تعليمية حول "قيمه الذكاء الصطناعي في التعليم والتطوير".  2019حفل توزيع جوائز المجلس وكذلك الفائزين بالجائزة. ثالث جولت تعريفية في جامعة همبرغر التابعة لشركة ماكدونالدز  ،واكاديميه سانتاندر ويونيبراد برادسكو. جلسات التعلم التعاونية والتجريبية.أ
 التعريف بشهادة المجلس العالمي لال كاديميات . GlobalCCU CUولمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا

http://www.forum2019.globalccu.com/index.html

أ
أ
جميع الصحفيين مدعون لحضور حفل توزيع جوائز  GlobalCCUفي جامعة هامبرغر ،الميدا امازوناس  - 06454-070 Alphaville 113 ،ساو باولو ،
في  8مايو ( 9:30صباحا) يليه مؤتمر صحفي وحفل جائزة المجلس  GlobalCCUحتى الساعة  2:30مساء.
الشركاء المعتمدون:
رشيك مساعد

رشيك فض

للتواصل اإلعالمي:
السيدة  /ميشيل ليناند m.leynaud@globalccu.com 00 (33) 650 802 069. www.globalccu.com

Univencis, 148 rue de l’Université, 75007 – Paris France

رشيك ذهن

رشيك بالتين

MEDIA RELEASE
Paris, France, 15 April 2019

The 2019 GlobalCCU FORUM, organised for the first time in South America, will gather together
leaders of CORPORATE UNIVERSITIES from around the world on 7, 8 and 9 May
During this exceptional event, GlobalCCU (Global Council of Corporate Universities) will reward the best
Corporate Universities chosen by an international jury as FINALISTS of the 2019 GlobalCCU Awards contest:
Aditya Birla Group (India), Airbus (France), Banco do Brasil (Brazil), Bilfinger (Germany), Caixa Econômica
Federal (Brazil), Dassault Systèmes (France), DTEK LLC (Ukraine), FCA - Fiat Chrysler Automobiles Latam
(Brazil), Infosys Limited (India), Arcos Dorados - McDonald’s (Brazil), Ministry of Finance of Indonesia
(Indonesia), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. (Indonesia), Rosatom (Russia), Banco Santander
Brasil S.A (Brazil), SAP (Ireland), Saudi Telecom (Saudi Arabia), Tata Group (India), TVS Motor Company
(India), UBS AG (Switzerland).
Annick Renaud-Coulon, President of Univencis, founder of GlobalCCU
will co-chair the prestigious GlobalCCU Awards Ceremony,
at Hamburger University in Sao Paulo on 8 May at 09:30 am with:
Sergio Alonso, CEO of Arcos Dorados,
Octavio de Lazari Junior, CEO of Banco Bradesco,
Glaucimar Peticov, Banco Bradesco Executive Director
previous GlobalCCU Best Overall Gold Award Winner 2017

Five highlights at the 2019 GlobalCCU Forum will allow learning leaders from different cultures to share and
learn together and benefit from an outstanding programme:
- Learning session on ‘Artificial Intelligence’s value on Learning and Development’
- 2019 GlobalCCU Award Ceremony and Award Winners Powwow
- Three Live Benchmarking Tours around Hamburger University, Academia Santander and Unibrad
Bradesco
- Collaborative and experiential learning sessions
- Induction to GlobalCCU CU Certification
For more information: http://www.forum2019.globalccu.com/index.html
JOURNALISTS are invited to the GlobalCCU Award Ceremony at Hamburger University, Alameda Amazonas, 113
Alphaville - 06454-070 - Sao Paulo, on 8 May at 9:30 am followed by the GlobalCCU Award Party until 2:30 pm.
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