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معالج السلوك الدولي

المتطلبات

 RBT ،ترجمة بواسطة مدى باعلي، ماجستير

RBT ، ترجمة بواسطة الهنوف الزهراني ،بكالوريس



معالج السلوك الدولي (IBT) هي الشهادة التي یحصل علیها الذین یقدمون التعلیم السلوكي والدعم والخدمات المصممة من قبل محللي السلوك. تنقسم 
 IBT إلى خمس فئات وهي: التسجیل، إكمال متطلبات التعلیم، الممارسة الخاضعة لإلشراف، اختبار مهارات المرشح، اجتیاز اختبار IBT متطلبات

عبر اإلنترنت.

01IBT متطلبات الحصول على شهادة

 www.theibao.com اذهب إلى
وانشئ حساب المرشح الخاص بك. 

التسجیل ودفع الرسوم

اكمال 40 ساعة من التدریب على 
IBT المحتوى التعلیمي الخاص بـ

300  ساعة من الممارسة 

الخاضعة لإلشراف

 امتحان IBT عبر اإلنترنت

اختبار مهارات المرشح



 متطلبات الحصول على شهادة معالج السلوك الدولي
(IBT) 
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الثانویة العامة (أو ما یعادلها)
سجل مع IBAO وادفع الرسوم

وّقع على نموذج اتفاقیة األخالقیات

تحدید المشرف وتوقیع اتفاقیة 
المشرف

 أكمل 300 ساعة من 
 الممارسة الخاضعة لإلشراف

اكمال 40 ساعة من محتوى 
التدریب المعتمد

IBT اجتیاز اختبار

الرجاء تحدید المشرف و توقیع اتفاقیة المشرف

 أكمل 4 ساعات من التعلیم 
المستمر

 تلقي 10 ساعات من اإلشراف



المحتوى ال یقل عن 40 ساعة من ABA والمعلومات ذات الصلة الالزمة لبدء التدریب باعتبار IBT معتمًدا. یتضمن محتوى التدریب معلومات ذات 
صلة بـ:

 IBAO الموسع المتاحة للتنزیل على موقع   IBT  ووثائق محتوى تدریب IBT یتم عرض المهارات والمفاهیم المطلوبة للدراسة في محتوى تدریب
www.theibao.com ،اإللكتروني

 یمكن الحصول على تدریب 40 ساعة من مصادر متعددة على الرغم من أن مقدًما واحًدا عادة ما یقدم جمیع المعلومات. یؤدي استخدام عدة مزودین إلى 
مخاطر التكرار والوثائق اإلضافیة التي تم الحصول علیها من كل مكون في المحتوى. 

على الرغم من أنه یمكن إكمال التدریب لمدة 40 ساعة في أقل من أسبوع واحد. سیتطلب التدریب عادًة من 2 إلى 10 أسابیع إلكماله. 

بمجرد االنتهاء ، یتعین على المرشح تحمیل دلیل على إكمال تدریب 40 ساعة في حسابه عبر اإلنترنت.

• اإلعاقات 

أساسیات السلوك  •

جمع البیانات  •

المساعدة في إجراءات التقییم  •

مهارات التدریس •

• تحدیات السلوكیات

االحترافیة •

03 محتوى تدریب لمدة 40 ساعة



 ABA ومجال تحلیل السلوك التطبیقي، واإلدراك المتزاید لمعنى ممارسة ، IBTییلعب محللو السلوك الذین یعملون كمشرفین دوًرا مهًما للغایة في تطویر
 IBT حول العالم. من خالل اإلشراف المكثف والتوجیه األخالقي والمعرفة الواسعة یمكن للمشرف المساعدة في تطویر

ننظًرا ألن ABA تتطور بمعدالت مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم، ال یمكن أن یكون معیار واحد لمتطلبات المشرف مناسًبا لكل مرشح على مستوى 
IBT مجموعة من الخیارات لضمان المرونة والكفاءة لتصبح مشرًفا لمرشح IBAO العالم. لذلك أنشأت

متطلبات اإلشراف

متطلبات محددة
 IBAO ستكون هناك حاجة إلى مراجعة أوراق اعتماد المشرف لـ 10٪ من جمیع المشرفین لضمان استیفاء المشرفین لمتطلبات 

المحددة.

یجب أن یستوفي المشرف بواحد مما یلي:

 

IBA في وضع جید      

 BCBA®, BCBA-D®) محلل سلوك معتمد من مجلس اعتماد آخر أو هیئة في وضع جید مثل

QABA®,، الترخیص الحكومي / اإلقلیمي / الوطني كمحلل سلوك)

ABAI حاصل على درجة الماجستیر أو الدكتوراه من برنامج معتمد من

  IBA حاصل على درجة الماجستیر أو الدكتوراه في تخصص ذي صلة، وإكماًال ناجًحا ألهداف

التعلیمیة المطلوبة، أو ما یعادلها

ABA  حاصل على درجة الماجستیر أو الدكتوراه مع 5 سنوات أو أكثر من العمل المباشر في *
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2.
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4.
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اتفاقیة اإلشراف

التاریخ……..

تصف هذه االتفاقیة العالقة واألدوار والتوقعات للممارسة الخاضعة لإلشراف لتحلیل السلوك التطبیقي (ABA) بین ............... مرشح IBT (المشرف) و .... 
........ المشرف.

یعد اإلشراف على مرشح IBT أحد أهم میزات شهادة IBT. هذه العملیة تعلیمیة وتزود المرشح بفرص تنفیذ واضحة وممارسة المهارات المتوافقة مع 
محتوى تدریب IBT لمدة 40 ساعة. 

یتكون إجمالي الممارسة الخاضعة لإلشراف من 300 ساعة یتم خاللها اإلشراف لمدة ساعة واحدة لكل 30 ساعة من الممارسة. إجمالي عدد ساعات 
اإلشراف الناتجة هو 10. یمكن إكمال 300 ساعة في أقل من 10 أسابیع أو خالل فترة 24 شهًرا. یحتاج المرشحون الذین یحتاجون إلى أكثر من 24 

.info@theibao.com شهًرا من وقت التسجیل إلى االتصال على

تغطي فترة العقد هذه التواریخ من ……... إلى ……..

 ال یمكن استحقاق اإلشراف إال خالل ساعات عندما یكون هناك اتفاق خاضع لإلشراف. من الضروري أن یتم تحدیث أي تغییرات تطرأ على عالقة 

اإلشراف فورًا على موقع IBAO اإللكتروني بحیث یمكن احتساب جمیع ساعات التدریب ضمن اإلجمالي المطلوب.

.IBA یجب أن یستوفي المشرفون المؤهالت المنصوص علیها في قائمة مؤهالت مشرف 

یجب على المشرفین والمرشحین إجراء جمیع الممارسات والخدمات واإلشراف وفًقا للمبادئ التوجیهیة األخالقیة لـ IBAO. سیتم إجراء عملیات تدقیق 
لمؤهالت المشرف لـ 10٪ من المرشحین. یوافق المشرفون على تقدیم مستندات التحقق إلثبات استیفاء المؤهالت من خالل الموافقة على تجربة اإلشراف 

هذه. 

نطاق الخبرة:
 سیشارك المرشح في تقدیم خدمة ABA من خالل أداء المهام والمهارات التي تتوافق مع محتوى تدریب IBT لمدة 40 ساعة. یمكن إجراء اإلشراف 

شخصًیا في جلسات فردیة أو جماعیة وعن ُبعد في جلسات فردیة أو جماعیة.



عقد اإلشراف على IBT (تابع) 

متطلبات,:

یوافق المرشح على االحتفاظ بسجل ألنشطة اإلشراف. 

یوافق المشرف على توقیع الساعات التي تم توفیرها في األنشطة المناسبة ولن یحجب توقیع أنشطة اإلشراف إذا تم تنفیذ الساعات بشكل مناسب. 

یوافق المشرف والمرشح على تحمیل نموذج توثیق اإلشراف لكل اجتماع إشرافي. 

سیختار المشرف مجموعتین من المهارات ویقیم أولئك الذین لدیهم اختبار مهارات المرشح. سیقوم المشرف بتحمیل نموذج الموافقة على اختبار مهارات 
 .CSTs المرشح لـ

یمكن إنهاء العقد في أي وقت من قبل أي من الطرفین. ومع ذلك ، یجب اتخاذ جمیع الخطوات لحل أي خالفات حتى ال یتم مقاطعة ساعات التدریب بال داع.

المرشح مسؤول عن الحصول على موافقة العمیل لمشاركة المعلومات والبیانات والمعلومات السریة مع المشرف. 

یوافق المرشح والمشرف على أن المشرف مسؤول عن اتخاذ القرارات السریریة وتوجیه الحالة والمسؤولیة یتفق كالهما على أن IBAO لیس مسؤوًال عن 
أي مواقف سلبیة قد تنشأ عن تقدیم الخدمة والعملیة اإلشرافیة. 

 IBAO’s یوافق الطرفان على أحكام هذه الوثیقة ویعمالن وفًقا للمبادئ التوجیهیة األخالقیة لمنظمة

توقیع المرشح:..........
 االسم المطبوع للمرشح:.......

 البرید اإللكتروني للمرشح:............
توقیع المشرف:............

 االسم المطبوع للمشرف:..........
 البريد اإللكتروني للمشرف:..........



طلب من المرشح 300 ساعة من الممارسة الخاضعة لإلشراف لتقدیم اختبار االعتماد كمعالج سلوكي دولي

.یطلب ساعة )١ )اشراف واحدة لكل ٣٠ ساعة من الممارسة 
ال یوجد عدد محدد من الساعات التي بمكن أن یتم إكمالها كتقدیم خدمة مباشرة،بمعنى آخر،١٠٠ %من الساعات الخاضعة إللشراف قد تكون على

.شكل تقدیم خدمة مباشرة من قبل المرشح إللعتماد الدولي كمعالج سلوك دولي

یطلب ساعة إشراف لكل ٣٠ ساعة من الممارسة. یمكن أن تكون ساعة اإلشراف في أي وقت من ساعات الممارسة ال ٣٠ ساعة من

متطلبات اإلشراف 07

الممارسة الخاضعة لإلشراف

لبدء تجمیع 300 ساعة من الممارسة الخاضعة لإلشراف، یجب توقیع اتفاقیة اإلشراف من قبل المرشح والمشرف. بمجرد التوقیع، یمكن 
للمرشح البدء في تجمیع ساعات التدریب تحت اإلشراف.

IBT مطلوب ما ال یقل عن 300 ساعة تدریب خاضعة لإلشراف للجلوس المتحان

 مطلوب ساعة واحدة من اإلشراف لكل 30 ساعة من الممارسة. ال توجد قیود على عدد الساعات التي یمكن إكمالها كساعات تدریب مباشرة. أي أن
 IBT 100 من الساعات الخاضعة لإلشراف یمكن أن تكون من خدمات مرشح٪

مطلوب ساعة واحدة من اإلشراف لكل 30 ساعة من الممارسة. یمكن أن یتم اإلشراف في أي وقت خالل 30 ساعة. مطلوب ساعة واحدة من اإلشراف 
ألول 30 ساعة من الممارسة (1-30)؛ مطلوب ساعة واحدة للممارسة الثالثین التالیة للمرشح (31-60)؛ وتتطلب كل 30 ساعة تدریب الحقة (90-61، 

91-120، إلخ) ساعة واحدة من اإلشراف. یمكن أن تحدث 30 ساعة من التدریب في فترة أسبوع واحد أو أسبوعین أو أكثر. بغض النظر عن المدة التي 

یستغرقها إكمال 30 ساعة تدریب، یجب اإلشراف على واحدة من تلك الساعات الثالثین.

یمكن للمرشح الحصول على أكثر من ساعة واحدة من اإلشراف لكل 30 ساعة، ولكن یتم احتساب ساعة واحدة فقط لكل 30 ساعة من ساعات اإلشراف 
IBT العشر المطلوبة للجلوس المتحان

یمكن إتمام جمیع ساعات اإلشراف عن بعد

یمكن أن تبدأ ساعات التدریب الخاضعة لإلشراف فور التسجیل وتوقیع اتفاقیة المشرف. یمكن أن تتراكم هذه الساعات أثناء حصول المرشح على 40 ساعة 
من التدریب. ال یلزم إكمال 40 ساعة من التدریب قبل بدء ساعات التدریب الخاضعة لإلشراف.



سیكون اإلشراف الجماعي مقبوًال لمدة ال تزید عن 5 ساعات من 10 (50٪) من ساعات اإلشراف المطلوبة.
 

سیقتصر إشراف المجموعة على المجموعات التي تضم 5 مرشحین على األقل

 یمكن للمرشح استخدام مشرفین متعددین طوال عملیة الحصول على الشهادة / التدریب
یجب أن یكون كل مشرف مسجًال لدى IBAO  ویجب أن یفي بمتطلبات المشرف

یجب توقیع اتفاقیة مشرف موقعة لكل مشرف قبل بدء الممارسة الخاضعة لإلشراف
 IBAO یحتفظ المشرفون بالحق في إنهاء عالقتهم اإلشرافیة مع المرشح في حالة حدوث انتهاك كبیر لإلرشادات األخالقیة

متطلبات اإلشراف (تابع)

الممارسة الخاضعة لإلشراف (تابع)

08

 توثیق الممارسة الخاضعة لإلشراف وساعات
اإلشراف

في أي إجتماع إشرافي سواء كان على شكل مجموعة او عن بعد او وجها لوجه، یجب عل المشرف والمرشح إكمال نموذج توثیق اإلشراف للتاكد من إحتسابه ضمن 
ساعات اإلشراف اإلجمالي. یتم إكمال تلك النماذج من خالل الدخول الى حساب المرشح اإللكتروني على موقع المنظمة الدولیة لتحلیل السلوك وأختیار عالمة التبویب 

"المشرفین" من حساب المرشح. یطلب نموذج توثیق اإلشراف لكل ساعة إشراف لیتم إحتساب تلك الساعات ضمن العدد الكلي لساعات اإلشراف العشرة المطلوبة.

یقع على عاتق المرشح البدء على وتعبئة نماذج توثیق اإلشراف. یقوم المرشح بتزوید جمیع المعلومات المطلوبة وتوقیع النماذج الكترونیا ومن ثم إرسالها الى 
المشرف. عندما یقوم المرشح بإرسال نماذج توثیق اإلشراف، یتم إشعار المشرف بتلقیه نموذج توثیق اإلشراف لیقوم بالدخول الى منصة المنظمة لیقوم بإكمال الجزء 
الخاص به من النموذج بإختیار عالمة التبویب "المرشحین" من حسابه على موقع المنظمة. بعدها یقوم المشرف بیتعبئة وتوقیع وإعتماد النموذج. عند إعتماد النموذج، 

سیكون النموذج متاح لكال من المشرف والمرشح على حسابهم على موقع المنظمة. جمیع نماذج توثیق اإلشراف ستكون متاحة لكال من المشرف والمرشح.

المعلومات المطلوبة للتوثیق:

تاریخ إجتماع اإلشراف
المكان

تاریخ بدء فترة الممارسة التي تقابل ساعة اإلشراف
تاریخ إنتهاء فترة الممارسة التي تقابل ساعة اإلشراف

عدد ساعات الخبرة التي تم احتسابها خالل فترة اإلشراف
عدد ساعات اإلجمالي التي تم إحتسابها خالل فترة اإلشراف

طریقة اإلشراف
نوع اإلشراف (على شكل مجموعة/فردي/او ما الى ذلك)

مالحظات اإلشراف
التغذیة الراجعة



نموذج توثیق إشراف معالج السلوك الدولي

مكان التدریب:_____________________

إسم المشرف:______________________________ إسم المرشح:_______________________

التاریخ: _________________________

نوع اإلشراف (ضع دائرة حول خیار واحد)  
         مجموعة              فردي 

المالحظات:                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                              

طریقة اإلشراف (ضع دائرة حول خیار واحد)
إشراف مباشر            مراجعة فدیو        اجتماع

التغذیة الراجعة:                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          

تاریخ نهایة فترة التدریب:_____________________
تاریخ بدء فترة التدریب:________________

المالحظات:__________________________

عدد ساعات التطبیق خالل فترة التدریب 
المحددة:____________________________

عدد ساعات اإلشراف خالل فترة التدریب 
المحددة:____________________________



خالل ساعات التدریب الخاضعة لإلشراف، سیجري مشرف المرشح اختبار مهارات المرشح (CST) على تنفیذ مجموعتین مختلفتین من المهارات المتوقعة 
من المرشح بناًء على األدوار والمهارات التي یتم إظهارها أثناء اإلشراف. یمكن أن یكون CST مختلًفا لكل مرشح. ال توجد مجموعة مهارات محددة مسبًقا 

لیتم اختبارها. المهارات التي تم اختبارها هي تلك التي یتم اإلشراف علیها. یمكن إجراءCSTs ، على سبیل المثال، جمع البیانات، وتنفیذ المحاوالت 
CST المنفصلة، وبرامج اكتساب اللغة، وبرامج المهارات الوظیفیة، والتقییمات، وبرامج التعزیز، والرسوم البیانیة، وما إلى ذلك مجموعة مهارات مقبولة لـ

یقوم المشرف بإختبار المهارات والخدمات التي قام باإلشراف علیها. یعتبر المشرف الشخص المسؤول عن إعداد النموذج المستخدم لغایات
التقییم في اإلختبار.

دقائق

السلوكیة.

كجزء من متطلبات اإلشراف. یمكن أن یتم اإلختبار بوجود المشرف بشكل شخصي، او عن بعد من خاالللتطبیقات المختلفة
(.etc, FaceTime, Zoom, Rasmus Hi ، ( أو من خالل فیدیو مسجل.

یجب ان یشمل إختبار مهارات المرشح عشر مكونات على االقل من مجموعة المهارات المعتمدة لدى المنظمة وان الیقل مدته عن ١٠

یجب أن یتم تطبیق المهارات المراد تقییمها بما ال یقل عن ٨٠ %من الدقة.
یطلب إجراء إختبارین مختلفین للمهارات

یطلب إختبار مهارات مختلفة في اإلختبارین المطلوبین
إختبار مهارات المرشح هو تقییم حي لقدرة المرشح على تقدیم الخدمة ویشبه الى حد كبیر تقییم امانة وسالمة تقدیم العالج او الخدمات

(CST) إختبار مهارات االمرشح

إرشادات للمشرف في تصمیم وإعداد إختبار مهارات المرشح
إنشاء ورقة جمع بیاناتCST ، اتبع هذه الخطوات:

▪ یجب تحدید الخدمات والمهارات المراد تقییمها

▪ إنشاء تحلیل مهمة للخدمة المختارة

▪ إنشاء وتحدید عشر نقاط على األقل لتقییمها لكل مهارة او مهمة مراد تقییمها

▪ إنشاء نظام تقییم لكل نقطة )+/- او نعم/ال او ما الى ذلك(

▪ تقییم أداء المرشح بینما یقوم بتطبیق المهارة المطلوبة
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یطلب من مشرف المرشح تقدیم نموذج إعتماد أختبار 
مهارات المرشح من خالل حساب المشرف على موقع 

المنظمة الدولیة لتحدید السلوك



مثال لنظام التقییم الذي یصممه المشرف

إسم المشرف:___________

في هذا المثال في تدریب التجارب المنفصلة، قام المشرف بتقییم ١٠ مكونات على مدى ٥ تجارب إلختبار مهارات المرشح. ینما یقوم المرشح

بتنفیذ التجارب ، یقوم المشرف بتقییم دقة المرشح في التنفیذ. في هذا المثال ، سیضع المرشح دائرة على "نعم" او "ال" لكل مكون من التجارب

ولجمیع التجارب. یرجى مالحظة أن هذا المثال مخصص فقط ألغراض األمثلة المرئیة. یجب أال تقل مدة كل إختبار عن ١٠ دقائق. بالنسبة

لبعض جلسات تدریب التجارب المنفصلة ، من المرجح أن تكون ١٠ دقائق تكفي ل ٢٠ تجربة لبعض المتعلمین، لذلك یجب األخذ بعین

اإلعتبار ما یراد تعلیمه مع قدرات المتعلم لتحقیق المدة المطلوبة لكل إختبار.
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التجربة ١ التجربة ٢ التجربة ٣ التجربة ٤ التجربة ٥ 

نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال تجهیز األدوات

نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال كسب إنتباه المتعلم

نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال إستخدام المستثیر 
الممیز

نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال إنتظار ٥ ثوان 
إلستجابة المتعلم

نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال تعزیز اإلستجابة 
الصحیحة

نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال

إستخدام المستثیر 
الممیز مع التلقین فى

حالة اإلستجابة 
الخاطئة

نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال جمع المواد عند 
اإلنتهاء

نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال تسجیل البیانات

نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال التجهیز للتجربة 
الالحقة

نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال نعم/ال إدارة السلوك بین 
التجارب

١٠/ ١٠/ ١٠/ ١٠/ ١٠/

مدة اإلختبار:_________________وقت اإلنتهاء:_________________

إسم المرشح:____________________التاریخ:___________

وقت البدء:_________



نموذج إعتماد تقییم مهارات المرشح

إسم المرشح:_______________

وصف إختبار مهارات المرشح:                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       

إسم المشرف:______________________

توقیع المرشح:_____________________________

التاریخ:__________________________

توقیع المشرف:_____________________________

أكمل نموذً جا واحًدا لكل من إختبارات مهارات المرشح. لذلك یطلب نموذجان من نماذج إختبار مهارات المرشح. یجب إجراء
كال من إختبارت مهارات المرشح على مجموعات مهارات مختلفة. ُیطلب من مشرف المرشح تصمیم وتنفیذ وإعتماد

)ناجح/راسب( مجموعة مهارات اإلختبار للمرشح. یطلب من المشرف تحمیل النموذج بعد تعبئته على حساب المشرف. یطلب
نموذج لكل إختبار على حده. ال یوجد نموذج مطلوب إذا قام المشرف بتقییم المشروع على أنه غیر مرض. ال یوجد حد لعدد

إختبارات مهارات المرشح التي یمكن إجرائها حتى یتم تحقیق النجاح في اثنین منها.



من أهم جوانب االعتماد كمعالج سلوك دولي هو اإلستمرار في التعلم والتطور المهني. ألذلك یطلب من المرشح ٤ ساعات من التعلیم المستمر قبل
االعتماد.

یجب على المرشح تقدیم أدلة توثق ساعات التعلیم المستمر التي تم الحصول علیها )=(CEUs)التوثیق یتطلب وجود وثائق ملموسة التي تظهر
وبشكل واضح محتوى ومدة التدریب وتاریخ عقده والمؤوسسة او الشخص الذي قام بتقدیم التدریب. تقبل األنواع التالیة من التعلیم المستمر:

متعلقة في تحلیل السلوك.
المشاركة في الندوات أو ورش العمل أو التدریبات عبر اإلنترنت أو الشخصیة على موضوعات في تحلیل السلوك أو مواضیع

عرض ندوات أو ورشات عمل أو تدریب على تحلیل السلوك التطبیقي أو المعلومات المتعلقة بتحلیل السلوك.

التعلیم المستمر

یطلب من محلل السوك٤ وحدات تعلیم 
مستمر موزعة كالتالي:

(CEUs) مطلوب 4 وحدات التعلیم المستمر ▪

▪ 1 ساعة من األخالق

▪ ساعة في التنوع الثقافي والوعي

ABA ساعتان في موضوعات ▪
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 IBT عبر اإلنترنت تم إنشاء متطلبات اختبار IBT بالتسجیل والجلوس في اختبار  IBT عندما یتم استیفاء جمیع المتطلبات، یقوم مرشحو
للسماح ألكبر عدد من األشخاص حول العالم بإثبات كفاءتهم.

ال توجد مراكز اختبار مطلوبة

یمنع السفر إلى بلدان مختلفة

 ال مبیت أو نفقات إضافیة 

كل ما تحتاجه إلجراء االختبار هو مكان هادئ واتصال جید باإلنترنت 

یتم إكمال أمان المراقبة واالمتحان عبر اإلنترنت.

إختبار اختبار االعتماد 

 متطلبات تجدید اإلعتماد
امتحان عبر اإلنترنت، ال توجد مراكز اختبار  •

• مراقبة افتراضیة عبر اإلنترنت 

• 75  سؤال متعدد الخیارات أو صواب أو خطأ

•  ساعتان إلكمال االختبار

• المحتوى: أساسیات ABA واإلعاقات وتنوعات التدریس واالستراتیجیات القائمة على األدلة والمزید

14



 یطلب من كل معالج سلوك دولي توثیق وحدات التعلیم المستمر التي یحصل علیها. التوثیق یتطلب وجود أدلة ملموسة تظهر محتوى ومدة التدریب او
.دورات التعلیم المستمر

 المشاركة في الندوات أو ورش العمل أو التدریبات عبر اإلنترنت أو الشخصیة على موضوعات في تحلیل السلوك أو مواضیع متعلقة في تحلیل
السلوك

عرض ندوات أو ورشات عمل أو تدریب على تحلیل السلوك التطبیقي أو المعلومات المتعلقة بتحلیل السلوك

IBT بعد أن یتم اعتمادك كـ

اإلشراف المستمر
8  وحدات التعلیم المستمر (4 في السنة) ▪

ساعتان من األخالق (1 في السنة) ▪

ساعتان في التنوع الثقافي والتوعیة (1 في السنة)  ▪

▪ 4 في مواضیع ABA  (2 في السنة)

ABA اإلشراف المستمر على ممارسة ▪
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اكمال التعلیم

سیحتاج كل IBT إلى توثیق CEUs التي حصلوا علیها. یتطلب التوثیق محتوى النشاط مثل شهادة الحضور أو أي مستند مادي آخر یوضح 
بوضوح محتوى ومدة الحدث التدریبي.

ُتقبل المشاركة في الندوات أو ورش العمل أو التدریبات عبر اإلنترنت أو الشخصیة على ABA أو المعلومات المتعلقة بتحلیل السلوك

من المقبول تقدیم ندوة أو ورشة عمل أو تدریب على ABA أو المعلومات المتعلقة بتحلیل السلوك



بعد أن یتم اعتمادك كـ IBT (تابع) 16

اإلشراف المستمر

تتطلب IBAO أن یتم اإلشراف على توفیر خدمة IBT بمعدل ساعة واحدة على األقل من اإلشراف لكل 40 ساعة من الممارسة

تشير أفضل الممارسات إلى ضرورة إجراء اإلشراف بمعدل أعلى بكثير من ساعة واحدة لمدة 40 ساعة من 

الممارسة. قد تحتاج IBT إلى ساعة أو إشراف لكل 4-5 ساعات من الممارسة عند تعلم مهارات جديدة، أو 

أخذ حالة جديدة، أو عند اعتمادها حديثًا. شرط اإلشراف لمدة ساعة واحدة من اإلشراف لمدة 40 ساعة من 

 IBT الممارسة هو الحد األدنى المطلق ويجب أن تكون المعدالت الفعلية أعلى كما هو محدد من قبل مشرف

بناءً على السياقات السريرية والمحلية.

یجب أن یشرف على ممارسة جمیع IBTs مشرف مؤهل

یمكن أن یكون اإلشراف شخصًیا أو عن بعد، فردًیا أو جماعًیا، ویمكن أن یكون مباشًرا بنسبة ٪100

یجب أن یكون مشرف IBT مسجًال لدى IBAO وأن یفي بمتطلبات المشرف.

تعدد المشرفین مقبول

نموذج توثیق اإلشراف مطلوب لكل اجتماع إشراف بالطریقة الدقیقة التي كانت مطلوبة بها النماذج أثناء اإلشراف المسبق على الشهادة


