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ال تستخدم هذا المجال

)يٌرجى الطبع(
:..................................................................................................الكاملاإلسم

اإلسم                    احلروف االوىل لإلسم األوسط                   اللقب 
:................................................................................................الرتبة/ املنصب 

:............................................................................................الشركة/ اسم الوكالة 
:...................................................................................................عنوان العمل

..:.............................................................................املدينة والوالية والرمز الربيدي والبلد
:..................................................................................................عنوان السكن

..:.............................................................................املدينة والوالية والرمز الربيدي والبلد
...............................................عنوان اإلقامة اخلاص يبعنوان العمل أرسل بريًدا إلكرتونًيا إىل 

:.......................................................اهلاتف احملمول:............................. هاتف العمل
:................................................................................................الربيد االلكرتوين
:.................................................................................................املوقع الكرتوين

النعم ؟هل سبق لك أن كنت عضوا يف اجلمعية الدولية لقادة الشرطة
ال نعم . ـ أان ضابط حملف: ....../......./........)السنة/الشهر/اليوم: )اتريخ امليالد

..............................................................................هي( واللهجة ، إن وجدت)لغيت األم 
: ب تلقي اإلتصاالت هباالرجاء حتديد اللغة اليت ترغ. تقدم اجلمعية الدولية لقادة الشرطة حالًيا العديد من املواد خبمس لغات

العربية اإلجنليزية الفرنسية الربتغاليةاإلسبانية
 االسم ورقم العضو مها(. ضروري)نشط لدي عضو راعي:

...............................................................................................................
يفمعاجلة العضوية تتطلب وقت إضا. مبراجعة الطلبستقوم اجلمعية الدولية لقادة الشرطة. ليس لدي عضو راعي نشط.

االشرتاك يف جملة      تشمل العضوية-ابلدوالر األمريكي فقط ................................ )املبلغ الذي سيتم حتصيله هو
(.دوالًرا30بقيمة “بوليس تشيف”

شيك من الوكالةحوالة بريدية               / شيك شخصي أمر الشراء            :     لقد أرفقت
MastercardVISAAmerican: الدفع بنظام ExpressDiscover

:.......................................................................................اسم حامل بطاقة اإلئتمان
...:......رمز التحقق من البطاقة:......../........... اتريخ اإلصدار:................................... رقم البطاقة

:................................................................................عنوان إرسال الفواتري حلامل البطاقة

: ....................................................................................................اإلمضاء

(IACP)فقد راجعت وأوافق على سياسة خصوصية الجمعية الدولية لقادة الشرطة ،الجمعية الدولية لقادة الشرطة من خالل االنضمام إلى

.www.theIACP.org/privacy-policy: والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي

الرجاء .أغسطس ستنتهي صالحيتها في العام التالي1الطلبات المستلمة بعد . ديسمبر من كل سنة تقويمية31تنتهي جميع العضويات في 
.(membership@theIACP.org)أو البريد اإللكتروني ( 703.836.4543)إعادة إرسال الطلب المكتمل عبر البريد أو الفاكس 

..THE.IACP.800إذا لديك أسئلة الرجاء اإلتصال بالعضوية عبر الرقم  

دوالرًا30شرطة الكابيتول
دوالرًا15للدفاعقادة الشرطة
دوالرًا 25التعرف على املخدرات            خبري
دوالرًا25اهلندية          يف القبائل إنفاذ القانون
 اكادميية الشرطة الدولية للمدراء وتدريب

الكلية
دوالرًا25

دوالرًا 25تقنية معلومات إنفاذ القانون
دوالرًا35الضباط القانونيون
           دوالرًا50قسم الوكاالت متوسطة احلجم
                             دوالرًا50قسيس شرطة
                        دوالرًا20مؤسسات الشرطة
                             دوالرًا35أطباء الشرطة
 (ألوليةرسوم املعاجلة ا)-اخلدمات النفسية للشرطة

دوالرًا50
                 دوالرًا50النهوض أبحباث الشرطة
               دوالرًا50اإلتصال مع القطاع اخلاص
 دوالرًا15موظفو اإلعالم
 ًشرطة النقل العام                               جماان
 ًشرطة السكك احلديدية                        جماان
اانً رؤساء الشرطة املتقاعدون                       جم
                              دوالرًا20قسم أصغر
 خرجيي شرطةS&P  ًجماان
دوالرًا50كلية الشرطة / أعضاء أوليون يف أكادميية
دوالرًا15كلية الشرطة / عضاء إضافيون يف أكادمييةأ

WEB

عضوايت جمموعة العمل االختيارية
رطة شرطًا تعد العضوية يف اجلمعية الدولية لقادة الش)

حلاجة قد تكون ا. أساسًيا لالنضمام إىل جمموعة عمل
يرجى . عملإىل مؤهالت إضافية للعضوية يف جمموعة ال

:  االطالع على موقع اجلمعية
(www.theIACP.org/ working-group / categories

فئات العضوية 

تميكن العثور على معلومات حول فئا
:IACPموقع ال العضوية واألهلية على

www.theIACP.org/ membership-criteria

                            دوالرًا190عضو نشط
(مستوى قيادة حملف)

:عضو مشارك
دوالرًا190عام
دوالرًا190أكادميي
دوالرًا500مزود اخلدمة
                             دوالرًا75ضابط حملف
(حملف غري مستوى القيادة)
دوالرًا30طالب

:اسم اجلامعة

طلب العضوية في الجمعية الدولية لقادة الشرطة

mailto:membership@theIACP.org

