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البرنامج التدريبي المؤهل للحصول على الرخصة الدولية كفني 
سلوكي مسجل

البرنامج 
التدريبي

العربية لغة البرنامج 

ساعة40 مدة البرنامج                    

لفني Task list)(هذا البرنامج التدريبي على قائمة المهام يعتمد 

سلوكي مسجل دوليا والمُعتمدة من المجلس الدولي لمحللي 

ب ، وقد تم تصميمه بحيث يلبي متطلبات التدري) BACB" (السلوك 

وعلماً انه يُقدم بشكل مستقل عن ) RBT(المؤهلة للرخصة الدولية 

.BACB)(المجلس الدولي لمحللي السلوك 

اهداف البرنامج          

ه مقدمه في تحليل السلوك التطبيقي، التوحد، الممارسات المحكم•

والمستنده على الدليل العلمي 

المنظومه السلوكية•

.السلوك والمعزز•

).المفاهيم األساسية وطرق تطبيقها(التعزيز •

).المفاهيم األساسية وطرق تطبيقها(العقاب واالطفاء •

االطفاء•

 ,MO, DRA(أساليب وطرق خفض وتعديل السلوك غير المرغوب فيه •

DRL, NCE, NCR..

الدافعية والضبط بالمثير•

، العقد التشكيل والتسلسل(استراتيجيات زيادة السلوك المرغوب فيه •

).السلوكي وغيرها

ة طرق التدريب على التميز والتعميم و استدام(التعميم والتمييز •

).السلوك

محتويات البرنامج      



.أخالقيات الممارسة المهنية •

، العقد السلوكي، المنظومة السلوكية للمجموعات(عناوين مختاره •

)االقتصاد الرمزي، وغيرها

تحديد وتعريف السلوك، تحدي طرق(الية واجراءات الخطط السلوكية •

القياس والمناسبة،

).اختيار االجراءات العالجية والمناسبة، طرق التعميم وغيرها•

مراحلها وطرقها واخر (طرق التدريب باستخدام المحاوالت المنفصلة •

).  التحديثات العالمية

محتويات 

البرنامج 

رفة سيتمكن األفراد المشاركين بهذا البرنامج التدريبي من اكتساب المع

ي والمهارات التطبيقية الالزمة لتطبيق برامج تحليل السلوك التطبيق

ساعة 40"وكما سيحصلون على شهادة التدريب الالزمه  .  بمهنية واحتراف

د للحصول على الرخصة الدولية كفني سلوكي مسجل دولياً بع" تدريبية

هدفنا هو تهيئة  افراد قادرين على اتباع و .استكمال متطلبات الرخصة

ممارسة الواجبات والمسؤوليات  حسب األسس العلمية والممارسات 

..المحكمة علمياً

مخرجات 

التعلم 

أولياء األمور •
المدرسين و مساعدي المدرسين•
الظل-المدرس المرافق •
)نفسي / تأهل/تربية ( العاملين في مجال ذوي اإلعاقة •
العاملين في مجال الدمج االكاديمي •
ذوي االختصاص من كوادر العلوم اإلنسانية المختلفة •
رؤساء األقسام والمشرفين  األكادمين•

الفئة 
المستهدفة 

محاضرات بور بوينت .•
فيديوهات •
أوراق عمل •
المادة العلمية•
دراسة حالة •

المادة 
/ التدريبية 

التكنولوجيا
المستخدمة
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