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 محلل السلوك املؤهلبرنامج 
 

 

 معلومات عامة 
 

 

اعتماد  محلل السلوك املؤهل،  اعتماد   التطبيقي املؤهل    متقدم املستوى هو  حيث  ،   (QABA)من قبل مجلس إعتماد تحليل السلوك 

 وتحليل والتقييم  لبرامج ل  تخطيطبال  ويقوم محلل السلوك املؤهل(.  ABA)   التطبيقي  السلوك   تحليلمجال  ب  متقدمة معرفة  تتوافر لديهم

  املباشرة الرعاية    طاقم  على  QBAs  يشرف  ،  ذلك  إلى  باإلضافة.  السلوك  برامج   جوانب  لجميع  الخدمة  على  املباشر  واإلشراف   البيانات

(ABAT  /السلوك  فنيو ) ،  املتوسط  املستوى  من واملشرفون (QASP-S ). 

 

سنة    18ومنها، أن ال يقل عمر املتقدم عن    محلل السلوك املؤهلوهناك عدد من املتطلبات األولية للتقدم على الحصول على اعتماد  

من جامعة معترف بها. البد من استكمال املتطلبات األساسية قبل التقدم لألختبار التحريري    املاجستير على األقلويكون من حاملي درجة  

ومنها اجتياز املقررات )الدورات( املتسلسلة واملقدمة من أحدى املؤسسات املعتمدة واملرخص    محلل السلوك املؤهلماد  للحصول على اعت

 البد من االنتهاء من الفترة املحددة    (QABA)مجلس إعتماد تحليل السلوك التطبيقي املؤهللها من قبل  
ً
لتدريس مثل هذه املقررات، أيضا

 للخبرة العملية الخاضعة لإلشراف. 

 

محلل السلوك  لتقديم برنامج  ،   (QABA)من قبل مجلس إعتماد تحليل السلوك التطبيقي املؤهل  Go Behavioral LLC قد تم اعتماد  و 

من مجلس إعتماد تحليل السلوك التطبيقي    سلوك مؤهلكمحلل  ول على الرخصة الدولية  يلبي املتطلبات الالزمة للحص والذي    املؤهل 

 .(QABAاملؤهل ) 

 

املؤهل  الختبار  للتقدم السلوك     تكون   أن  يجب   ،محلل 
ً
األقل   درجة  على  حاصال على    الدورات  وإكمال  ،   معتمدة  جامعة   من   املاجستير 

   املطلوب،  لإلشراف  الخاضع  الداخلي  التدريب  وإكمال  ،  املعتمدة  الدراسية
ً
  ،مخلل السلوك املؤهل  مستوى   على  معتمًدا  تكون   لكي  أيضا

  املتقدمين   على يجب
ً
 .محلل السلوك املؤهل  اختبار  واجتياز الشهادة  على للحصول  التقدم  ثم ،  املؤهلة متطلبات  جميع استيفاء  أوال
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 البرنامجنظرة عامة على 

 

 BCBA-D أو BCBA الدورات من قبليتم تدريس جميع  •

   تدرس بشكل متسلسل ، مقررات 9يتكون البرنامج من  •
ً
 وليس متزامنا

   تعقد الدورات عبر اإلنترنت •

 ساعة 270البرنامج جمالي عدد الساعات  إ •

 

 

 شروط التقدم للبرنامج: 

 عاًما  18عن  املتقدم يجب أال يقل عمر  •

درجة    الحصول  • العالي  املاجستير على  للتعليم  معتمدة  جامعة  من  األقل  يتطلب  ) على  السلوك  حيث  تحليل  إعتماد  مجلس 

 ( التحقق من الدورات الدراسية والدرجات من املصادر األولية  (QABA)التطبيقي املؤهل

في  ي • املقبولين  األشخاص  املعتمد تحمل  السلوك  مشرف  ملعايير  برنامج  وفًقا  املستقل  امليداني  عملهم  وقت  تنظيم   مسؤولية 

QABA  مع العلم بأن فريق ؛Go Behavioral   تقائمة باالختيارا إعطائكب يقوم بمساعدتك وذلكقد. 
 

 : مقررات البرنامج 
 

 الرمز  املقررات  عدد الساعات 

 ABA-Ar 101 التوحد مقدمة في مفاهيم ومبادئ تحليل السلوك مع اضطرابات طيف   45

 ABA-Ar 102 *1االعتبارات القانونية واألخالقية واملهنية وإدارة اإلشراف  15

 ABA-Ar 103 * القياس والتصميم التجريبي في تحليل السلوك 30

 ABA-Ar  104 ** التقييم والتدخل مع اضطراب طيف التوحد: نظرة عامة 15

 ABA-Ar 105 ** اكتساب املهارات واألداءإجراءات تغيير السلوك لتحسين  30

 ABA-Ar 106 إجراءات تغيير السلوك مع اضطراب طيف التوحد: اختيار وتنفيذ التدخالت  45

 ABA- Ar 107 متقدمة  مواضيع: التوحد طيف  اضطراب  15

 ABA=Ar 108 2االعتبارات القانونية واألخالقية واملهنية وإدارة اإلشراف  30

 ABA Ar-109 املختلفة   اإلعدادات في  املطبقة السلوك  تغيير إجراءات 45
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  ABA-103و  ABA-AR 102*يجب ان يتم التقدم ملقرري 
 
 معا

  ABA-105و  ABA-AR 104التقدم ملقرري  ** يجب
 
 معا

  ABA-108و  ABA-AR 107التقدم ملقرري  ** يجب
 
 معا

 ويجب استيفاء كافة املتطلبات قبل الحصول على شهادة اجتياز املقررات املتسلسلة"  مطلوبةاملقررات  جميع "

 270=  الساعات مجموع
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For additional information, to 
register for an information 

session or to apply for 
The QASP-S coursework in 

Arabic, please contact  
Dr. Deena Moustafa, BCBA 
deena@gobehavioral.com 

 

 


