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IBT محتوى تدریب

توضح الصفحات التالیة موضوعات التدریب المطلوبة للحصول 
على شهادة معالج السلوك الدولي IBT من المنظمة الدولیة لتحلیل 

IBAO السلوك

مكن الحصول على محتوى تدریب IBT بعدة طرق، من خالل 
واحدة أو أكثر من مقدمي الخدمة. یجب أن تتضمن الوثائق الالزمة 
إلثبات الحصول على المحتوى شهادة إتمام أو نماذج أخرى توضح 

الموضوعات ومدة التدریب وتاریخ االنتهاء. ارفع جمیع الوثائق إلى 
حساب IBAO الخاص بك.

سیتم توفیر قائمة بمزودي محتوى تدریب IBT الذین یقدمون جمیع 
الموضوعات المطلوبة على www.theibao.com. یمكن 

لمرشح IBT الحصول على محتوى التدریب من العدید من المصادر 
حسب الضرورة لضمان تعلم الجمیع.

 لجنة المجلس االستشاري المهني
لمعالج السلوك الدولي التابع لمنظمة تحلیل السلوك الدولیة

 Chandni Kumar ، MS ، BCBA ، IBA - تایالند
روسیا - BCBA ، IBA ، داریا برازینكوفا ، ماجستیر 

MS ، BCBA ، IBA-China ، دیانا ییب 
 Doan Nguyen ، MS ، BCBA ، IBA - فیتنام

 Henriette Brandtberg، MSc Psych، IBA - الدنمارك
سویسرا - MS ، BCBA ، IBA ، جیسیكا كیلي 

الوالیات المتحدة - BCBA-D ، IBA ، میغان میلر ، دكتوراه 
المملكة العربیة السعودیة - BCBA ، IBA ، عهود الحقباني ، ماجستیر 

 Orsolya Ujhelyi-Illes، MS، BCBA، IBA - المجر
كوریا الجنوبیة - M.Ed ، راشیل أرنولد 
أسترالیا - IBA ، روس لیغنر ، ماجستیر 

 Tangchen Li ، ماجستیر ، BCBA ، IBA - الوالیات المتحدة / الصین
ألمانیا - Psychoth. ، BCBA-D ، IBA  .فیرا برنارد أوبیتز ، دكتوراه ، نفسیة إكلینیكیة ، نفسیة 

الوالیات المتحدة - BCBA-D ، IBA ، مایكل إم مولر ، دكتوراه 
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IBT محتوى تدریب

خصائص اضطراب طیف التوحد  

األعراض المشتركة للخصائص  

اإلعاقات الذهنیة  

متالزمة داون 

اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه  

 القسم 1 اإلعاقات

القسم 2 أساسیات السلوك

زیادة السلوك  

انخفاض السلوك  

اإلطفاء (نظري) 

إنشاء العملیات  

التحفیز التمییزي  

جداول التعزیز  

المعززات المشروطة / الرموز 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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IBT محتوى تدریب

األنشطة التحضیریة  

التكرار  

المدة  

الكمون (مدة ما قبل االستجابة) 

الفاصل الزمني الجزئي  

الفاصل الزمني الكامل  

المنتجات الدائمة  

الرسوم البیانیة  

القسم 3 جمع البیانات

القسم 4 المساعدة في إجراءات التقییم 

تقییم التفضیالت  

التقییم السلوكي الوظیفي  

تقییمات اللغة والمهارات الوظیفیة 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3
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IBT محتوى تدریب

 القسم 5 مهارات التدریس 

تدریس البروتوكوالت والخطط والنصوص  

المحاوالت المنفصلة  

تدریس البیئة الطبیعیة  

السلوك اللفظي  

تحلیل المهام 

تعلم االختیار والتمییز  

اإلستراتیجیات التلقین  

الصیانة  

التعمیم 

 القسم 6 تحدي السلوكیات 

وظائف السلوك  

التعدیالت السابقة  

التعزیز التفاضلي  

 (FCT) التدریب على االتصال الوظیفي 

اإلطفاء (في الممارسة)  

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
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IBT محتوى تدریب

المبادئ التوجیهیة األخالقیة  

 IBT دور 

السریة / الخصوصیة  

 IBTs كیف ینظر اآلخرون إلى 

عالقات المشرف  

اإلبالغ عن العمالء  

العالقات العائلیة / العمیل  

القسم 7 االحتراف

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
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