
طّور حياتك المهنية. وتواصل مع رّواد المجال. واكتسب االعتراف. 

 للمختصين الممارسين خارج 
الواليات المتحدة/كندا

 ACC.org/Join قّدم طلبك في غضون دقائق على

 انضم إلى 



 مًعا، يمكننا تحسين رعاية المرضى 
في جميع أنحاء العالم.

 الكلية األمريكية ألمراض القلب هنا لمساعدتك على النجاح. 
 حيث تقدم لك أنواًعا مختلفة من العضويات وفرص المشاركة 

 الُمصممة لتلبية احتياجاتك حسب المرحلة التي وصلت 
 إليها في حياتك المهنية وحسب مجالك المهني وتخصصك. 

الكلية هنا لدعم حياتك المهنية. 



ُتبقيكم ACC على اطالع على آخر ما 
توصلت إليه العلوم

• تشمل عضويتك ثماني مجالت من مجالت الكلية األمريكية 	
ألمراض القلب بما في ذلك الوصول إليها عبر اإلنترنت، ومن 

خالل الُملخصات الصوتية وتطبيق الهاتف النقال. 
• أكثر من 20 من محاور المواضيع السريرية تقدم لك آخر 	

األخبار والمبادئ التوجيهية
• تشمل عضويتك المئات من فرص التعليم والتقييم الذاتي على 	

اإلنترنت.
• رسائل إخبارية إلطالعك على كل ما هو جديد من آخر األخبار 	

والعلوم والمقاالت ذات الصلة باهتماماتك.
• تطبيقات للهاتف النقال، بما فيها تطبيق للمبادئ التوجيهية 	

لمساعدتك على اتخاذ وحساب قرارات الرعاية بجوار المريض.

تتيح لك ACC خصومات كبيرة
• تصاحب العضوية مزايا وخصومات بقيمة أكثر من 3000 دوالر - 	

بما فيها خصومات بقيمة أكثر من 1000 دوالر فقط على الجلسة 
العلمية السنوية لـACC. كما ستحصل أيًضا على خصومات على 
الدورات الحّية، والبرامج عبر اإلنترنت، وندوات الويب وغير ذلك 

المزيد!

ACC تساعدك على تحسين ممارستك 
الطبية
• مجموعة ACC من سجالت بيانات المرضى خارج الواليات المتحدة، 	

واألدوات السريرية وغيرها تساعدك على تحديد الفجوات في مجال 
الرعاية وعلى تحسين نتائجك.

ACC تبقيك على تواصل مع مجتمعك
• تساعدك ACC على إيجاد الزمالء الذين يتوافقون مع تخصصك 	

السريري أو مع اهتماماتك من خالل أكثر من 21 من أقسام األعضاء 
التي تركز على مواضيع سريرية ومجاالت الحياة المهنية. تساعدك 
األقسام على إيجاد فرص القيادة وعلى دعم نشاطات الكلية المتعلقة 

بمجال تركيزك أو اهتمامك المختار.
• محور أعضاء ACC يساعدك على إيجاد المستشارين وعلى التواصل 	

والتعاون واإلبداع مع الزمالء األعضاء في المنتديات اإللكترونية 
الُمنظمة حسب المواضيع أو مجاالت النقاش. وسيوفر لك هذا المجتمع 
النشط إجابات لتساؤالتك وسيبقيك على علٍم بآخر النقاشات. ابحث عن 

األعضاء حسب مجال الخبرة أو االهتمام، بغض النظر عن صغره، 
وراسلهم. 

• 42 فصالً دولًيا بالتعاون مع المجتمعات الوطنية حول العالم توفر لك 	
فرصة التواصل والمشاركة المحلية.

• دورات حّية إقليمية بمحتويات ُمعدة حسب متطلبات المنطقة المحلية من 	
إعداد وتقديم خبراء محليين تزودك بالمواد التعليمية وبحلول الرعاية التي 

ُتلبي احتياجات منطقتك. 

ACC تساعدك على استكشاف حياتك 
المهنية 
• الوصول إلى فرص تطوير الحياة المهنية والقيادة	
• الوصول إلى ندوات FIT والحياة المهنية الُمبكرة وأدوات ُمصممة 	

لمساعدتك على تجاوز التحديات التي تواجهك في تدريبك وفي المراحل 
األولى من حياتك المهنية وما بعدها.

انضم إلى )ACC( في غضون 
دقائق عبر اإلنترنت على الموقع

ACC.org/Join مزايا االنضمام

   جميع المجالت
   الثماني مشمولة 

مع عضويتك

جديد!

جديد!



)ACC( عضوية األطباء في الكلية األمريكية ألمراض القلب
تتوفر لك عدة خيارات بالنسبة لعضويتك في الكلية، وذلك حسب المرحلة التي وصلت إليها في حياتك المهنية وتدريبك وإنجازاتك. الحصول على مرتبة مشارك ومنتسب 
 دولي يمنحك حق الوصول لنفس مزايا األعضاء في برنامج زمالة الكلية األمريكية ألمراض القلب )FACC(، ولكن بصفتك مشارًكا أو منتسًبا دولًيا لن تستفيد من مكانة 

لقب )FACC( أو من حضور حفل )ACC( السنوي لتوزيع الشهادات. اكتشف خياراتك:

الحصول على لقب مشارك/منتسب دولي
ما مزايا أن تصبح مشارًكا/منتسًبا دولًيا؟ ستحصل على حق الوصول السريع لمزايا 

 JACC بما فيها حق الوصول لجميع المجالت الطبية الثماني لـ ACC أعضاء
وخصومات األعضاء على جميع دورات ACC التدريبية ومنتجاتها، بما في ذلك 
خصم أكثر من 1000 دوالر على الجلسة العلمية السنوية لـ ACC. ال ُيسمح لك 

باستعمال لقب FACC في هذه الفئة.

التكلفة: 

تعتمد رسوم الحصول على لقب مشارك/منتسب دولي على الناتج المحلي اإلجمالي 
للدولة وفًقا لبيانات البنك الدولي وهي كالتالي:

• الدول ذات الدخل المرتفع: 125 دوالًرا + 25 دوالًرا رسوم طلب 	
تدفع مرة واحدة فقط

• الدول ذات الدخل المتوسط/المنخفض: 100 دوالر + 25 دوالًرا 	
رسوم طلب تدفع مرة واحدة فقط

متطلبات تقديم الطلب )للمشارك/المنتسب الدولي(:

• عضوية حالية في جمعية طبية ُمعترف بها في دولتك	
• في حال لم تكن عضًوا في جمعية طبية ُمعترف بها، يمكنك تقديم 	

.ACC رسالة كفالة من أحد األطباء األعضاء حالًيا في
• األطباء الحاصلون على تدريب في مجال طب القلب واألوعية الدموية 	

)مشارك دولي(: ينبغي أن يكون قد أكمل التعليم والتدريب الطبيين
• األطباء غير الحاصلين على تدريب في مجال طب القلب واألوعية 	

الدموية )منتسب دولي(: ينبغي أن يكون حاصاًل على تعليم وتدريب 
في تخصص طبي آخر.

FACC الحصول على لقب الزمالة
ما مزايا زمالة الكلية األمريكية ألمراض القلب؟ من خالل حصولك على شهادة 
االعتماد المرموقة هذه في مجال أمراض القلب فأنت ُتبرز لنظرائك ولمرضاك 

التزامك بالجودة واالمتياز في مجال الرعاية الطبية. لقد عملت جاهًدا لتصل إلى ما 
أنت عليه اليوم، لذا فأنت تستحق أن تحظى باالعتراف الذي يليق بإنجازاتك.

انضم إلى رواد طب أمراض القلب واحصل على االعتراف كواحد من أفضل األطباء 
في مجال طب أمراض القلب من خالل االنضمام لزمالة الكلية اآلن. 

 FACC ُمتطلبات زمالة

لتقديم الطلب، ينبغي:
• أن تكون قد أكملت التدريب في مجال طب القلب واألوعية الدموية	
• أن تكون لديك رخصة طبية حالية في الدولة التي تمارس فيها أعمالك	
• أن تشغل وظيفة بدوام كامل في مجال طب القلب واألوعية الدموية 	
• أن تخصص ما ال يقل عن 75% من وقتك المهني لطب القلب 	

واألوعية الدموية
• أن ُتلبي أحد الُمتطلبين التاليين:	

أن تكون قد ألّفت 10 مقاالت في منشورات متعلقة بطب  	
القلب واألوعية الدموية وخاضعة لمراجعة النظراء ومفهرسة 
في PubMed أو Scopus، وأن تكون المؤلف األول أو 

الرئيسي لخمس منها
أو
 أن تشغل منصًبا قيادًيا في مستشفاك أو مؤسستك، مثل رئيس/ 	

مدير قسم أمراض القلب أو أستاذ مشارك أو أستاذ

)ACC( انضم إلى 
 في غضون دقائق عبر اإلنترنت
ACC.org/Join على الموقع



متطلبات تقديم الطلب )للزمالة(:
• 	 .)FACCs( ACC رسالتا كفالة من زمالء حاليين في
• نسخة عن سيرتك الذاتية باللغة اإلنجليزية.	
• نسخة عن شهادات الدبلوم الطبية الخاصة بك أو شهادة الدكتوراه، 	

ُمترجمة إلى اللغة اإلنجليزية
• بيان بالمؤلفات ُتذكر فيه منشوراتك في مجالت متعلقة بطب القلب 	

واألوعية الدموية وخاضعة لمراجعة النظراء، في حال تلبيتك لُمتطلب 
المنشورات )إذا انطبق األمر(

• رسالة من مستشفاك/مؤسستك ُتثبت تعييناتك الحالية في المستشفيات/	
المؤسسات األكاديمية. إذا كان ينطبق عليك ُمتطلب القيادة، فينبغي عليك 

تقديم رسالة توضح منصبك القيادي بما في ذلك عدد األطباء الذين 
ُتشرف عليهم

التكلفة: 
تعتمد رسوم الزمالة على الناتج المحلي اإلجمالي للدولة وفقاً لبيانات البنك الدولي 

وهي كالتالي:
•  الدول ذات الدخل المرتفع: 	

300 دوالر + 150 دوالًرا رسوم طلب تدفع مرة واحدة فقط
•  الدول ذات الدخل المتوسط/المنخفض: 	

200 دوالر + 150 دوالًرا رسوم طلب تدفع مرة واحدة فقط
•  هل أنت عضو في الوقت الحالي؟ إذا كانت عضويتك ُمحّدثة، 	

فينبغي عليك دفع رسوم الطلب فقط

ُنرّحب بطلبات الزمالة FACC بشكٍل مستمر.



ِجد نوعك المهني

طلبة كلية الطب 
التكلفة: مجاًنا

األطباء المقيمون
التكلفة: مجاًنا

الوثائق المطلوبة: 
• رسالة كفالة من مدير تدريبك أو من أحد الزمالء الحاليين 	

في الكلية األمريكية ألمراض القلب ُتثبت اهتمامك بطب 
القلب واألوعية الدموية.

الزمالء المتدربون
التكلفة: مجاًنا

الوثائق المطلوبة: 
• رسالة رسمية من برنامجك التدريبي ُتثبت تسجيلك في 	

برنامج تدريبي متعلق بطب القلب واألوعية الدموية.

مختصو فريق طب القلب واألوعية الدموية
الممرضون الممارسون، الممرضون المسجلون، أخصائيو التمريض السريري، 
الصيدليون السريريون، مختصو إعادة تأهيل القلب واألوعية الدموية، مستشارو 

الجينات، مساعدو األطباء

التكلفة: 60 دوالًرا + 25 دوالًرا رسوم طلب تدفع مرة واحدة فقط

الوثائق المطلوبة: 
• نسخة عن رخصة الممارسة 	

أو 
• رسالة إثبات الوظيفة 	

أو 
• رسالة كفالة واحدة ُموّقعة من أحد الزمالء الحاليين في الكلية األمريكية 	

ألمراض القلب )FACC( أو أحد مشاركي الكلية األمريكية ألمراض 
القلب )AACC( أو أحد أعضاء فريق طب القلب واألوعية الدموية 

.)ACC( في الكلية األمريكية ألمراض القلب
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)ACC( انضم إلى 
 في غضون دقائق 

 عبر اإلنترنت على الموقع
ACC.org/Join


