
 

 
 

 

 

 

 
 م8002قرار رئيس مجلس الجامعة رقم)    ( لسنة 

  الئحة الدعاية واإلعالن بشأن

 رئيس الجامعة :
 م بشأن الجامعات والمعاهد العلٌا والكلٌات األهلٌة .5002( لسنة 31بعد اإلطالع على القانون رقم ) 

 م.9/30/5002( بتارٌخ:2)رقم  وعلى محضر إجتماع مجلس األمناء
 

 قرر :
 

 الفصل األول
 

 الـتـسـمـيـة والـتـعـاريـف
 الألئحة )الئحة الدعاٌة واإلعالن(. تسمى هذه (3) مادة

لام ٌقات   مااالمعانً المبٌنة أمام كل منها  الالئحةالواردة أدناه حٌثما وردت فً هذا  والعباراتللكلمات  ٌكون (5) مادة

 سٌاق النص معنى آخر:

 الجامعة: جامعة الٌمن .3

 الالئحة : الئحة الدعاٌة واإلعالن. .5

فااً عمااوم الجمهورٌااة الٌمنٌااة  الااٌمنلدعاٌــــااـة: هااً كاال شااًء ٌشاامل اإلشااهار والتعرٌاا  بجامعااة ا .1

 وخارجها.

 الفصل الثاني
 

 أنــــــــــــــواع الدعايـــــــــــــة
 أنواع الدعاٌة هً : (1) مادة 

 .إعالن تلفزٌونً -3

 .إعالن إذاعً -5

 .إعالن الصح  والمجالت -1

 .ٌةشالالفتات القما -4

 .الشوارع اإلعالنٌةملصقات  -2

 .القصاصات الورقٌة الصغٌرة -6

 الجامعة.دلٌل  -7

 ... مثل: أي انواع أخرى تستحدث من الدعاٌة من شانها االشهار والتعرٌ  بالجامعة -2

 الساعة الحائطٌة .....الخ(. -األقالم -المٌدالٌات-التقوٌم -)اإلنترنت

 اجلـمهوريـة الـيمنـية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جـامـعــت الـيمــن
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 الفصل الثالث
 

 الخطــــــــــــة الدعائيـــــــــــــة
 تكون الخطة الدعائٌة كالتالً: (4) مادة

ا قرارهوا شهربداٌة ٌونٌومن كل عامفً  الٌمنجامعة  كلٌاتٌتم إعداد خطة سنوٌة للدعاٌة واإلعالن لجمٌع  -3

 .االمناءمجلس  من

 .من كل عام/  50/6حتى:  -2/6أخراج وتنفٌذ الخطة الدعائٌة ٌبدأ من:  -5

 من كل عام./  52/6من الدعاٌة السنوٌة:  كلٌةتوزٌع حصص كل  -1

 / كل عام دراسً.10/9/  وحتى 3/7من   تدشٌن الحملة الدعائٌة ابتداء من تارٌخ : -4

 تقرٌر سنوي لتقٌٌم نجاح الحملة الدعائٌة عن طرٌق استبٌان من قبل الطالب المستجدٌن. -2

 حتفاظ بنماذج الدعاٌة لكل عام فً مل  خاص بالدعاٌة ما امكن.اإل -6

 .للجامعة إلى مخازن اإلدارة العامة الكلٌاتٌتم تورٌد المتبقً من الدعاٌة فً  -7

 
 الفصل الرابع

 
 أحــكـــــام خـــتـــــامـــيــــة

الفقره )أ( ٌجوز لرئاسة الجامعة ان تكون لها خطة دعائٌة مستقلة عن كلٌاتها  (4) مادةالمع مراعات ماجاء فً ( 2مادة )

 لتحقٌق اهدافها االستراتجٌة.

 .اتارٌخ صدورهبهذه الالئحة من  ٌعمل( 6) مادة

 بصنعاء  ــجامعة الٌمن برئاسة  صدر

 هـ34     /      /    بتارٌخ

 م500   /     /    الموافق

 

 

 رئٌس مجلس الجامعة 

 ابراهٌم بن عبود                                                                   ٌعتمد

 رئٌس مجلس االمناء

 

 أ.د / حسٌن عمر قاضً

 
 

 


