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 للحد من القبال على التقاعد المبكر (على تقاعدك لحملة )بّكيرعالمية طة الإ الخ  

 المكان /الشهرتاريخ التنفيذ الجهات المشاركة اليةالنشاط/الفعّ 

 ظاهرة التقاعد المبكر وتأثيراتها حوارية لبحثجلسة 
ــــــــة  .تصادواالق السلبيـــــــــة على القوى العاملـــــــــــــــــ

 
 
 

 عطوفة المدير العام
ـــــــعالملالمركز ا  ي ــ

 من ذوي االختصاص ونكتاب وصحفي
 محلية هيئات نسائية

 غرف الصناعة والتجارة 
 لجنة العمل النيابية

 الاتحاد نقابات العم
 الصحافة والعالم

 2017/تموز
 
 
 

 العالميالمركز 
 
 
 

ــذاعيإاءات ــــــــــــــــلق ة لنطالق ــــــــــــمرافقة ـــنية وتلفزيو ـــ
  .الحملة

 

 مكتب المدير العام
 المركز العالمي 

 الصحافة واالعالموسائل 
 المحطات الذاعية والتلفزيونية 2017آب /تموز

عن الحملة في فروع إرشادية وضع رسائل توعوية 
  ومكاتب المؤسسة 

 الضمان االجتماعي
 

 2017/تموز
 سسةالمؤ ــــــز فروع ومراك

 
وتوزيع فالير  محافظات المملكة جميع في جولة ميدانية 
 خاص بالحملة

 لمركز العالميا
 المحافظات   2017/آب فروع ومديريات المؤسسة لجان التوعية التأمينية في كافةـ

وتأثيرات التقاعد  ورشات عمل للحديث عن الحملة 
 السلبية على القوى العاملة والمجتمع

 يالمركز العالمـ 
 المركز العالمي  2017تموز/آب  فروع ومديريات المؤسسة لجان التوعية التأمينية في كافة ـ

مانة عمان التابعة ألوضع بانر على جسور المشاة 
 ( الرئيسية مداخلال)

 المركز العالمي 
 2017/آب امانة عمان الكبرى

الرئيسية القادمة من مداخل ألهم ال( جسور 3)
 المحافظات
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في عمان الموالت الرئيسية بعض ب في آ وضع رول
  والمحافظات

 المركز العالمي 
 إدارة الموالت الرئيسية 

ــالمركز االعالم   2017آب  ي ــ
 ة ـــــــالموالت الرئيسي

 رشادية في الصحف اليومية إرسائل 
 وســــــــــــــــائل الصحافة والعالم 

 وسائل الصحافة والعالم   2017آب  المركز العالمي

 ذاعيـــــــــــــــــــــــة وتلفزيونية إإعالنات 
 

ـــــذاعال  2017تموز  المركز العالمي ـــــــــــــــت الرسـاـــــــــــــــــ  ميةـ
 القنوات الرسمية والفضائية 

في الصحف اليومية والمواقع  وبيانات صحفية أخبار
 لكترونية.لا

 

 عالميالمركز ال 
 2017تموز/ آب  

ـــــــــــــــف اليوميـــــــالصح  ةـــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمواقع الخبارية اللكترونيةا

 صفحة الفيس بوك الخاصة بالضمان 
ــى واتساب.   مجموعات جروبات المغتربين علــــــــ

 

فروع المؤسسة بعض في  حول الحملة  بانرات نشر
 في عمان والمحافظات  لمدنيةاالستهالكية ا

 

 المركز العالمي
 المؤسسة الستهالكية المدنية 

 

 2017تموز/ آب 
 

ــة   فروع المؤسسة االستهالكية المدنيـــــــ
 

نشر جميع مواد الحملة على صفحة المؤسسة في 
ـــــوموق (الفيس بوك) ع المؤسسة اللكتروني وموقع ــــــــــ

ب الخاصة آوبات الواتس وجر  الحكومة اللكترونية
 بالمغتربين.

 لمركز العالميا
 

 2017تموز/ آب 

ــموقع المؤسسة اللكترون  يــــــــــــــــــــــــــــ
 صفحة المؤسسة

 (الفيس بوك) في 
ــــــــــــــــموقع الحكومة اللكتروني  ةـــــــــــــــ

واألسبوعية  إعالن خاص بالحملة فـــــي الصحف اليومية
 وبعض المجالت

ــــــــــــة  2017تموز/ آب  المركز العالمي  ـــــــــف اليوميـــــــــــــــــــــــــــــ  الصحـــــــ
 المجالت والصحف األسبوعية

الخاصة بالحكومة   SMSاألستفادة من رسائل 
 األلكترونية.

 المركز االعالمي
 الحكومة االلكترونية

 2017/ آب  تموز
 لكتروني التابع للحكومةالبريد اال

 اللكترونية
 


