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اليوبيل الفضي للجامعة المصرف المركزي يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة 

 الشارقةفي ركية ياألم

 

مع المركزي بالتعاون  العربية المتحدة أصدر مصرف اإلمارات (:2022ديسمبر  16أبوظبي )

 باليوبيل الفضي للجامعة.مسكوكة تذكارية من الفضة، احتفاالً  1000 الشارقةفي ركية يلجامعة األما

عام  تأسيس الجامعة علىعاماً وعشرين لالحتفاء بخمسة  هذه دار المسكوكات التذكاريةويهدف إص

، عضو المجلس خ الدكتور سلطان بن محمد القاسميتحقيقاً لرؤية مؤسسها صاحب السمو الشي، 1997

 صرح، حيث أصبحت الجامعة بمثابة كية في الشارقةرياألعلى، حاكم الشارقة ورئيس الجامعة األم

تأثير بشكل ، والاعي، واالحتفال بتنوعهم الثقافي، واالزدهار االجتمميللتفوق األكادي ةلطلبملهم ل

 إلرث الجامعة. اً تجسيد ،إيجابي على مجتمعاتهم

للجامعة األميركية في الشارقة رسماً يتضمن الوجه األمامي غراماً، حيث  40تبلغ زنة كل مسكوكة 

ً ، 1997مع عام التأسيس في  ي . أما الوجه الخلفباللغة العربية واإلنجليزيةالجامعة اسم ب محاطا

 بالذكرى الخامسة والعشرين احتفاءً الذي تم تصميمه بشكل خاص شعار لللمسكوكة، فيتضمن رسماً ل

درهماً، مع اسم "مصرف اإلمارات العربية المتحدة  25والقيمة االسمية البالغة  على تأسيس الجامعة،

 المركزي" باللغتين العربية واإلنجليزية.

لن تكون متاحة للبيع و، الشارقةفي ركية يلجامعة األماتم تسليم جميع المسكوكات المطروحة إلى وقد 

 في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.

تمثّل المسكوكات التذكارية " :معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، قال المناسبةبهذه و

تجسيداً لنجاحات الجامعة لجامعة األميركية في الشارقة بمناسبة يوبيلها الفضي تم إصدارها لالتي 

بأهمية  يال القادمةاألج تقديراً لجهودهم الحثيثة، ولنذّكر يسعدنا أن نسلط الضوء عليهاالمستمرة والتي 

يعكس اهتمام المصرف المركزي في تخليد المناسبات  هذه اإلنجازات. كما نفخر بهذا التعاون الذي

 ".في مختلف المجاالتالهامة 

اليوبيل الفضي يعد : "الجامعة األميركية في الشارقةالدكتورة سوزان مام، مدير  قالت، امن جانبه

السمعة األكاديمية نحن فخورون جًدا بو. امجتمعنمحطة فارقة ومهمة لللجامعة األميركية في الشارقة 

ونحن الجامعة على مدار السنوات الماضية، ونتطلع إلى المزيد من اإلنجازات  المتميزة التي اكتسبتها

عضو المجلس  رؤية مؤسسنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،نواصل تحقيق 

المركزي ينبع  المصرفإن تعاوننا مع  قة ورئيس الجامعة األميركية في الشارقة.األعلى حاكم الشار

 ةطلبلل نادعمالوقت نفسه في  رسالتنا فيعلى  التأكيدمن رغبتنا في االحتفال بهذه المناسبة العظيمة و

، وسيتم تخصيص للخريجين كارية متاحةستكون المسكوكات التذ .إمكاناتهم الكاملةلتحقيق الموهوبين 

 ."احتفاالً بالذكرى الخامسة والعشرون للطالبمنحة دراسية  25تقديم للمبادرة ا من هذهالعائدات 

 -انتهى-


