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يمكن ذكر هذا المنشور كمرجع كما يلي:

في  المعلمين  إعداد  لبرامج  األكاديمي  االعتماد  التعليم)2021(.  في  والتميز  للجودة  اإلقليمي  المركز 

 . RCQE :الدول العربية. الجبيل الصناعية

المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم 2021©

الحقوق محفوظة

وال تعبر النتائج والتحليالت واالستنتاجات  هذا العمل ملكية للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم، 

كما ال يضمن املركز دقة  أو الدولة املستضيفة للمركز،  الواردة في هذا العمل بالضرورة عن وجهة نظر املركز، 

البيانات املتضمنة في هذا التقرير، كما أن جميع الخرائط التي قد يتضمنها هذا التقرير وما تتضمنه من حدود 

وألوان ومسميات ومعلومات، ال تعني أي حكم من جانب املركز أو الدولة املستضيفة للمركز على الوضع القانوني 

ألي دولة أو منطقة أو تأييد لهذه الحدود أو قبولها.  

أو  النشر اإللكتروني(،  )الطباعة الورقية-  أي استفسار حول الحقوق واألذونات بالنشر بكافة أشكاله 

الحصول على النسخة الكاملة من التقرير في حالة لم يكن منشوًرا بالكامل، توجه املراسالت إلى املركز.  

  هذا التقرير من املبادرات التي يقوم بها املركز، ضمن خططه وبرامجه لتعزيز جودة وتميز التعليم في الدول 

يتحمل فريق التقرير املسؤولية عن املادة العلمية  قام بإعداده فريق من الباحثين بتكليف من املركز.  العربية، 

والبيانات والتحليالت واآلراء ووجهات النظر املتضمنة في هذا التقرير. 

المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم

+966-13-3400444
info@rcqe.org
P0.Box: 11226

الشارع الدائري - حي الحويالت 4283 
الجبيل الصناعية 35718 - 7546 

المملكة العربية السعودية





شكر وتقدير

يتقدم املركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان ألصحاب املعالي وزراء 

التربية والتعليم في الدول العربية، وفرق عملهم، واللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وكذلك الشكر للباحثين 

الذين أسهموا في إعداد هذا التقرير. 

باإلشراف واملتابعة على املشاريع والدراسات والتقارير  املركز لجهودها  في  العلمية  للجنة  أيًضا  والشكر 

وكان  فريق عمل املركز الذين أسهموا في أنشطة الترجمة والتصميم واملتابعة،  كذلك شكرنا للزمالء  العلمية، 

 للجميع. 
ً
  ومتاحا

ً
لجهودهم التعاونية دور هام لتعزيز جودة هذا العمل، ليكون هذا التقرير منشورا

كذلك نقدم الشكر واالمتنان – مقدًما- لكل من يقدم لنا مقترحات وفرص للتميز واالبداع، لدعم جهود 

ومبادرات املركز لتعزيز جودة وتميز التعليم في الدول العربية.
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االعتماد األكاديمي لبرامج إعداد املعلمين
 في الدول العربية

امللخص التنفيذي

تهدف دراسة “اعتماد برامج إعداد املعلمين في الدول العربية” إلى الوقوف على واقع اعتماد برامج إعداد 

املعلمين في كليات التربية على املستويين اإلقليمي العربي والدولي، وتحديد الفجوة في طبيعته وممارساته بينهما، ومن 

ثم وضع إطار استرشادي تستفيد منه كليات ومعهاهد التربية في الدول العربية لتعزيز سياسات إعداد املعلمين وفق 

أفضل االتجاهات واملمارسات العاملية. 

التعرف على مشكلة  بهدف  تم استخدام املنهجين الوصفي واملقارن،  الدراسة،  ولتحقيق أهداف هذه 

تم تنفيذ دراسة  في املرحلة األولى،  وقد تم تطبيق هذين املنهجين في مرحلتين:  الدراسة وتحليلها بشكل معمق، 

تحليلية معمقة لألدبيات ذات الصلة بتقييم برامج إعداد املعلمين وأنظمة ضمان جودتها واعتمادها في الخبرات 

املعيارية، وعلى األخص تلك التي تم تناولها في التقارير الدولية الصادرة عن: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

European Commis-( واملفوضية األوروبية ،)Organization for Economic Cooperation and Development(

 Council for Accreditation of Teacher( ”؛ واملنظمات املهنية املختصة مثل: “مجلس اعتماد إعداد املعلمين)sion

 Australian Institute for Teaching( و”املعهد األسترالي للتدريس والقيادة املدرسية”   ،)Educator Preparation

Linda Darling-Ham-( ”؛ وتقارير الرواد في هذا املجال، مثل: “ليندا دارلينج-هاموند)and School Leadership

mond(، و”مارلين كوشران- سميث” )Marilyn Cochran-Smith(، و”مايكل فوالن” )Michael Fullan(، و”كينيث 

زيجنر” )Kenneth Zeichner(، وغيرهم من املهتمين بإعداد املعلمين وتقييم برامج إعدادهم. 
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وفي املرحلة الثانية، تم دراسة التجارب العاملية التي تم اختيارها وفق مجموعة من األسس، تشمل: التمثيل 

الجغرافي، والقوة االقتصادية التنافسية، والسياق التربوي، وتنوع تجارب إعداد املعلمين، وشملت هذه الدول كل 

من: الواليات املتحدة األمريكية، وإنجلترا )في اململكة املتحدة(، وجمهورية سنغافورة، وفنلندا، وأستراليا، وأونتاريو 

)في كندا(، وجمهورية الهند، وجمهورية البرازيل، أما الدول العربية، فقد تم اختيار كليات التربية، وفًقا للمعايير 

وتمثيل  التمثيل الجغرافي للمنطقة العربية، ومدى تمثيل االتجاهات التربوية السائدة في الدول العربية،  اآلتية: 

نوعي االعتماد أو االعتراف: وطني أم دولي. وفي ضوء ذلك، تم تحديد الدول العربية اآلتية: اإلمارات العربية املتحدة، 

واململكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، واململكة األردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر 

العربية، والجمهورية اليمنية، واململكة املغربية.

ومن جانب آخر، تم دراسة وتحليل عدًدا من أطر ضمان جودة واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي، 

لتكوين خلفية مناسبة لتصميم اإلطار املقترح الذي تسعى الدراسة للتوصل إليه، وقد تم التوصل في نهاية هذه 

اختيار ثمان   ،
ً

أوال املرحلة إلى عدد من القرارات البحثية التي حددت مسارات البحث في الخطوات التالية، وهي: 

تجارب دولية في مجال ضمان جودة واعتماد برامج إعداد املعلمين، ليتم دراستها دراسة تحليلية مقارنة ومناقشتها 

بهدف التعرف على خصائص كل منها. وثانًيا، تحديد أوجه مقارنة التجارب العاملية في مجال اعتماد برامج إعداد 

ا، استخالص بعض األفكار املهمة والرؤى املفيدة املمكنة التطبيق في الدول العربية، لالسترشاد بها 
ً
املعلمين، وثالث

في وضع توصيات حول تصميم أنظمة ضمان جودة واعتماد برامج إعداد املعلمين في الدول العربية. وقد تم تحديد 

محاور املقارنة والتحليل في اآلتي:
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كما تم إجراء دراسة ميدانية تقوم على املنهج الوصفي التحليلي، بهدف وصف واقع اعتماد برامج إعداد 

املعلم في عدد من الدول العربية وتحليلها، وللقيام بذلك، تم تحديد املحاور التي تغطي جوانب اعتماد برامج إعداد 

املعلمين التي على أساسها تم بناء استبيان لجمع املعلومات الالزمة لوصف التجارب العربية في هذا املجال- باإلفادة 

من الدراسات السابقة والتجارب ذات الصلة. ونظًرا لتباين التجارب العربية في اعتماد برامج إعداد املعلم من حيث 

جهة االعتماد، فقد تم التمييز بين الدول العربية التي حصلت برامج إعداد املعلمين لديها على اعتماد/ اعتراف دولي 

والدول التي حصلت برامجها على اعتماد وطني من خالل بناء استبيانين متمايزين من حيث محاور كل منهما.

في  العالي  اإلنجاز  الدول ذات  أن  املرجعية  التجارب  تبين من خالل مقارنات  النتائج،  وعند استعراض 

الدراسات الدولية لتحصيل الطلبة قد اخضعت أنظمة إعداد املعلمين لديها إلجراءات صارمة حتى تضمن جودتها 

وتحققها ملعايير االعتماد، وتبين كذلك أن هناك مجموعة متنوعة من أنظمة ضمان جودة واعتماد برامج إعداد 

املعلمين، تمتد عبر سلسلة متصلة من مؤسسات حكومية )كما في إنجلترا( مروًرا بمؤسسات شبه حكومية )كما في 

فنلندا وأونتاريو( إلى مؤسسات مستقلة )كما في أمريكا(. كما تبين أن الدول عالية األداء تحرص على أن تضع معايير 

دقيقة ملهنة التدريس، لتؤدي وظيفتين:

التعليمي وبخاصة التي تطبق  كما تشير املقارنات املتعلقة بمعايير مهنة التدريس بأن الدول عالية األداء 

االعتماد التخص�صي تربط بين االعتماد واملعايير املهنية للتدريس، أما تلك التي لديها اعتماد عام مع بعض الترتيبات 

العتماد برامج إعداد املعلمين، فال تحرص على ذلك الربط. وتشير مقارنات معايير االعتماد وضمان الجودة والتدقيق 

إلى أن معايير تقييم برامج إعداد املعلمين تتشابه إلى حد كبير، مع بعض االختالفات البسيطة، وهي تتضمن في 

الغالب املعايير اآلتية: معايير الطلبة املعلمين، ومعايير البرنامج، ومعايير التدريب امليداني، ومعايير ضمان الجودة 

والتحسين املستمر، ومعايير تقييم تعلم الطلبة املعلمين، ومعايير الحوكمة، ومعايير البنية املادية، ومع ذلك، فإن 

ما يحكم نوع املعايير هو طبيعة نظام اعتماد برامج إعداد املعلمين، فإذا كان النظام يركز على االمتثال فإن املعايير 

تركز على معايير الحد األدنى من املدخالت والعمليات، أما إذا كان النظام يركز على االمتثال والتحسين املستمر فإن 

املعايير تدمج بين معايير املدخالت والعمليات واملخرجات، وإذا كان النظام يركز على التحسين املستمر فإن املعايير 

تركز على معايير املخرجات ويتيح مرونة لالبداع واالبتكار. 

أما فترة االعتماد، فقد تبين أنها تتراوح ما بين ثالث سنوات كما في إنجلترا إلى سبع سنوات كما في الهند. وتبين 

بالنسبة للترخيص للتدريس،  وأخيًرا،  أن تكاليف االعتماد تدفعها الكليات املعنية أو تتحملها الحكومة املركزية، 

فتتنوع سياسات الدول، فمنها ما يطلب خضوع املتخرجين من برامج إعداد املعلمين الختبار الترخيص للتدريس 

مثل أمريكا، ومنها ما يكتفي بمؤهل جامعي في التربية لاللتحاق باملهنة مثل الهند والبرازيل، ومنها ما يشترط الحصول 

على مؤهل من كلية معتمدة مثل إنجلترا، وأخرى ترى أنه يجب أن تخضع برامج إعداد املعلمين إلجراءات ضمان 

جودة وتدقيق كافيين لتأهيل متخرجين مؤهلين لاللتحاق باملهنة كما في سنغافورة وفنلندا وأونتاريو، أما في إنجلترا، 

فإن الطالب املعلم الذي ال يحصل على حالة املعلم املؤهل أو ما يعادلها ال يسمح له بالعمل في التدريس في املدارس.
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وتشير نتائج وتحليل التجارب الدولية إلى أن أنظمة ضمان جودة واعتماد برامج إعداد املعلمين تشترك في 

وتشكيل فريق الزيارة  وإعداد دراسة التقييم الذاتي،  إعداد معايير االعتماد،  تشمل:  مجموعة من الخصائص، 

امليدانية والقيام بعملية التقييم، وإصدار القرار النهائي من ِقبل جهة االعتماد، لكن تلك األنظمة تتصف بمجموعة 

من االتجاهات/ التوترات املختلفة من دولة ألخرى، أبرزها: 

وتشير نتائج مقارنة وتحليل تجارب الدول العربية إلى أن االعتماد جلب لبرامج إعداد املعلمين فوائًدا عديدة، 

من أهمها ما يتصل ببلورة رؤى واضحة لبرامج إعداد املعلمين، مثل: تحديد توجهاتها االستراتيجية، وإعداد أطر 

مفاهيمية تسهم في تحقيق تماسكها، والقيام بمراجعات لها وفق أسس علمية دقيقة، واستحداث سياسات جوهرية 

لتلبية متطلبات االعتماد تشمل: االتفاق على رؤية ورسالة وأهداف واضحة، واملراجعة الدورية لها، وإعداد وتطبيق 

نظام تقييم مخرجات التعلم، وإعادة صياغة برنامج الخبرات امليدانية، وضمان التحول من التدريس التقليدي إلى 

التدريس النشط، والتوجه نحو العمل الجماعي، وتوفير تنمية مهنية مستدامة ألعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى 

تحسين سمعة تلك  البرامج، وباملقابل، تبين أن هناك مجموعة من التوجهات/ التوترات التي تسود اعتماد برامج 

والتقييم  واالعتماد املؤس�صي أم املنهي،  االعتماد الوطني أم الدولي،  من أهمها:  إعداد املعلمين في الدول العربية، 

الذاتي الحقيقي أم الذاتي املصطنع، واإلعداد التقليدي أم العصري، واجتياز االمتحان أم املنفعة طويلة األجل 

)التحسين املستمر(، وثقافة التقاليد املهنية أم ثقافة الدليل، والعمل الفردي أم الجماعي. وهو ما يدفع لدعوة 

القائمين على برامج إعداد املعلمين في الدول العربية إليجاد آلياتهم املناسبة وخياراتهم املناسبة والدقيقة حول تلك 

التوجهات أو معالجة تلك التوترات بما يناسب سياقاتها املحلية وظروفها الوطنية، ألهميتها وتأثيرها سلًبا أو إيجاًبا 

على برامج إعداد املعلمين.
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وأخيًرا، وفي ضوء نتائج الدراسة، تم إعداد إطار عام لتصميم أنظمة اعتماد وضمان جودة برامج إعداد 

املعلمين في الدول العربية، واستقر الرأي على األخذ بنهج “املالئمة للغرض”، وذلك نظًرا ألنه قد تم في املا�صي إعداد 

ما ال يقل عن ثالثة أطر طرحتها مؤسسات تربوية عربية شهيرة، لكنها لم تأخذ نصيبها في التطبيق على أرض الواقع 

ربما كونها وضعت إطاًرا موحًدا لجميع الدول العربية التي هي في األصل متنوعة اجتماعًيا وسياسًيا واقتصادًيا 

وتنموًيا، وقد استند اإلطار املطور في هذه الدراسة على ثالث تجارب عاملية هي: إطار األكاديمية الوطنية للتعليم 

في أمريكا، وإطار املعهد الدولي للتخطيط التربوي، وإطار مجموعة املناقشة الدولية العتماد برامج التعليم الطبي. 

ويقوم اإلطار املطور في هذه الدراسة على مجموعة من مبادئ التصميم التي تسمح لكل دولة عربية بتصميم 

املساءلة  ويضم اإلطار مبادئ التصميم الثمانية اآلتية:  إطارها الخاص وفًقا لظروفها الوطنية وسياقها املحلي، 

بأقل تكلفة ممكنة، والشفافية في جميع نشاطات االعتماد، وقابلية املقارنة بين برامج إعداد املعلمين، واالستجابة 

لتنوع برامج إعداد املعلمين، وامكانية تطبيق التنظيم الذاتي من قبل مؤسسات وبرامج إعداد املعلمين ما أمكن، 

ومواكبة التطورات املعاصرة في برامج إعداد املعلم، والبناء على املشترك بين أنظمة اعتماد برامج إعداد املعلمين، 

ونتائج تحليل السياق املحلي ملجال إعداد املعلمين في الدولة، كما تضمنت محتويات تصميم أطر اعتماد وضمان 

جودة برامج إعداد املعلمين في الدول العربية ثالثة محاور تضم سبعة عشر عنصًرأ: األول “حوكمة نظام ضمان 

انتماء جهة ضمان الجودة، وسلطة جهة االعتماد، وغرض  ويضم العناصر الخمسة اآلتية:  الجودة واالعتماد”، 

جهة االعتماد، ونهج االعتماد وضمان الجودة، ومرونة عملية االعتماد. والثاني “معايير االعتماد”، ويضم العنصر 

اآلتي: مجال تركيز املعايير. والثالث “عملية ضمان الجودة واالعتماد”، ويضم األحد عشر عنصًرا اآلتية: مجال تركيز 

عملية االعتماد وضمان الجودة، واألهلية لالعتماد، وإعداد دراسة التقييم الذاتي، وتقييم دراسة التقييم الذاتي، 

وتشكيل فريق الزيارة امليدانية، والتقييم الخارجي، وتقرير االعتماد، وقرار جهة االعتماد، وتكاليف االعتماد، وعملية 

التظلم، ودورة أو فترة االعتماد. 
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Finally, in light of the outcomes of the study, a general framework is de-
veloped for designing accreditation and quality assurance systems of teacher 
preparation programs in the Arab countries. The approach of “fitness for purpose” 
has been considered because it was adopted in several frameworks that were 
previously proposed. Such framework did not be applied perhaps due to being 
unified frameworks for all Arab countries despite their diverse nature socially, po-
litically, and developmentally. The framework developed in this study built on three 
international experiences: the framework of the National Academy of Education 
in America, the framework of the International Institute for Educational Planning, 
and the framework of the international discussion group for the accreditation of 
medical education programs. The proposed framework adopted a set of design 
principles that allow each Arab country to design its own framework according to 
its national context. The principles include the following: achieving accountability 
at the lowest possible cost, ensuring transparency in all accreditation activities, 
ensuring comparability between teacher preparation programs, responding to the 
diversity of teacher preparation programs, the applicability of self-regulation by 
teacher preparation program institutions whenever possible, keeping pace with 
contemporary developments in teacher preparation programs, building on the 
commonality between the systems for accrediting teacher preparation programs 
around the world, and considering the results of analyzing the local context of 
teacher preparation in the country. The contents of the design of the framework 
included three areas comprising seventeen elements. The first area is the gov-
ernance of the quality assurance and accreditation system, and it includes the 
following five elements: the affiliation of the quality assurance agency, the author-
ity of the accreditation body, the purpose of the accreditation body, the approach 
to accreditation and quality assurance, the flexibility of the accreditation process. 
The second area is the accreditation criteria, and it includes the criteria focus 
scope. The third area is the process of the quality assurance and accreditation, 
and it includes the following eleven elements: the focus of   the accreditation pro-
cess, the eligibility for accreditation, the preparation of the self-assessment study, 
the evaluation of the self-assessment study, the formation of the field visit team, 
the external evaluation, the accreditation report, the decision of the accreditation 
body, accreditation costs, the appeal process, and the accreditation cycle or du-
ration.

7



Accreditation of Teacher Preparation Programs in Arab Countries

The findings of the comparison and analysis of the experiences of the Arab 
countries indicated that the accreditation has brought many benefits to teacher 
preparation programs, topped by establishing a clear vision for teacher prepa-
ration programs, including: defining strategic directions, developing conceptual 
frameworks that contribute to the coherence of teacher preparation programs, 
conducting reviews of the programs based on solid scientific foundations, and 
developing substantive policies to meet the accreditation requirements. Such re-
quirements include: agree on clear vision, mission and goals which should be 
periodically reviewed; prepare and apply an evaluation system for learning out-
comes; reformulate practicum programs; ensure transformation from traditional 
to active teaching; orientation to teamwork; provide; sustainable professional de-
velopment for faculty staff; and improve the reputation of teacher preparation pro-
grams. On the other hand, it is found that there are a set of directions/ tensions 
that prevail in the accreditation of teacher preparation programs in the Arab coun-
tries, topped by: national or international accreditation, institutional or profession-
al accreditation, authentic or superficial self-assessment, traditional or modern 
preparation, passing the exam or a long-term benefit (continuous improvement), 
a culture of professional traditions or a culture of the evidence, and individual 
or team work. Accordingly, the study calls upon individuals in charge of teacher 
preparation programs in the Arab countries to make suitable choices about these 
directions or to address those tensions based on their local contexts and national 
circumstances, because any decision in this regard will either negatively or posi-
tively affect teacher preparation programs in the Arab countries.
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As for the duration of accreditation, it is found that it ranges from three years, 
as in England, to seven years, as in India. It turns out also that the cost of accred-
itation is paid by the concerned colleges of teacher preparation or borne by the 
central government. Finally, with regard to the teaching profession licensing, the 
policies of these countries vary; some require graduates of teacher preparation 
programs to undergo the teaching profession license test, such as the United 
States, some require only a university qualification in teaching education, such 
as India and Brazil, some require obtaining a qualification from an accredited 
college, such as England, while others consider that teacher preparation pro-
grams should subject to strict quality assurance procedures to provide graduates 
qualified to enter the profession, such as in Singapore, Finland and Ontario. In 
England, a student teacher who does not have a qualified teacher status or an 
equivalent is not allowed to teach in its schools.

The results of international experiences indicate also that quality assur-
ance and accreditation systems of teacher preparation programs share a set of 
characteristics: the preparation of accreditation standards, the preparation of a 
self-evaluation study, formation of a field visit team and carrying out the evalu-
ation process, and the issuance of the final decision by the accreditation body. 
However, these systems are characterized also by a set of different directions/ 
tensions based on each country, including:
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The findings indicated that the high-performing teacher education systems 
in international studies have subjected their teacher preparation systems to strict 
procedures to ensure their quality and fulfilment of accreditation standards. It 
is also found that there are diverse accreditation and quality assurance sys-
tems; some are affiliations of governmental agencies (i.e., in England), some 
are semi-governmental agencies (i.e., in Finland and Ontario), while others are 
independent agencies (i.e., in the United States). Further, high-performing coun-
tries are found to be keen to set solid standards for the teaching profession. Such 
standards have two functions: 

Comparisons related to the standards of the teaching profession also indi-
cated that countries with high educational performance, especially those applying 
professional accreditation, link accreditation with professional standards of teach-
ing, while those that have institutional accreditation beside some arrangements 
for accrediting teacher preparation programs are not keen on that connection.

Comparisons of types of standards of quality assurance (accreditation and 
auditing) indicated that the standards are almost similar, with slight differences, 
and they mostly include the following: student teachers standard, program stand-
ards, field training /practicum standards, quality assurance and continuous im-
provement standards, assessment of student teachers’ learning standards, gov-
ernance standards, and facilities standards. However, the type of standards is 
based on the nature of the accreditation system of teacher preparation programs. 
If the system focuses on compliance, the standards focus on standards of mini-
mum inputs and processes, if the system focuses on compliance and continuous 
improvement, the standards integrate input, process, and outcome standards, 
finally, if the system focuses on continuous improvement, the standards focus on 
the outcome standards and allow flexibility for creativity and innovation.
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Accordingly, the following Arab countries were identified: the United Arab 
Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the Hashemite 
Kingdom of Jordan, the Republic of Lebanon, the Arab Republic of Egypt, the 
Kingdom of Morocco, and the Republic of Yemen.

A field study is conducted with the aim of describing and analyzing the cur-
rent status of the accreditation of teacher preparation programs in several Arab 
countries. Themes that cover most aspects of the accreditation of teacher prepa-
ration programs were identified to build a questionnaire for collecting the neces-
sary information to describe Arab countries experiences in this field, benefiting 
from previous relevant studies and experiences. Due to the variances of Arab 
countries’ experiences in accrediting teacher preparation programs, two different 
questionnaires were designed; one for the Arab countries that their teacher ed-
ucation programs obtained international accreditation/ recognition and the other 
for the Arab countries that their teacher education programs obtained national 
accreditation. 



Accreditation of Teacher Preparation Programs in Arab Countries

The previous phase resulted in a number of research decisions that defined 
the research path in the following steps of the research study, which are: First, 
selecting eight international experiences in the field of accreditation of teacher 
preparation programs. Second, identifying the aspects of benchmarking with the 
international experiences in accrediting teacher preparation programs. Third, ex-
tracting important ideas and useful insights that can be applied in the Arab States 
to guide the proposals for the development of a framework on designing accred-
itation and quality assurance systems for teacher preparation programs in the 
Arab states. Accordingly, the aspects of benchmarking and analysis of accredita-
tion systems were identified as follows:

In the second phase, the international experiences were selected according 
to a set of criteria: geographical representation, economic competitiveness, edu-
cational context, and the variety of teacher preparation experiences. The select-
ed benchmark countries are the United States of America, England (in the United 
Kingdom), the Republic of Singapore, Finland, Australia, Ontario (in Canada), 
the Republic of India, and the Republic of Brazil. As for the sample of the Arab 
countries, the colleges of education were selected according to the following 
criteria: the geographical representation, the representation of the educational 
trends prevailing in the Arab countries, and the representation of the two types of 
accreditations or recognition: national or international.
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The study on the Accreditation of Teacher Preparation Programs in Arab 
countries aims at identifying the current status of the quality assurance and ac-
creditation of teacher preparation programs in colleges of education at the re-
gional and international levels. Furthermore, it strives for identifying the gaps in 
the current practices of teacher education accreditation in the Arab countries in 
the light of the current practices and global experiences. Subsequently, develop-
ing a guiding framework for designing accreditation systems for teacher educa-
tion programs in the Arab countries.

To achieve the objectives of this study, the comparative analytical descriptive 
methodology was used to identify and deeply analyze the problem of the study. 
This methodology was applied in two phases: In the first phase; the researchers 
conducted an in-depth literature review of studies and reports concerned with 
evaluating the quality assurance and accreditation systems of teacher prepa-
ration programs in several developed countries, especially those countries that 
were studied by international reports, such as, reports of the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) and reports of the Europe-
an Commission (EC); reports of professional organizations, such as, the Coun-
cil for Accreditation of Educator Preparation (CAEP) and the Australian Institute 
for Teaching and School Leadership (AITSL); and research reports of significant 
scholars in this field, such as, Linda Darling-Hammond, Marilyn Cochran-Smith, 
Michael Fullan, Kenneth Zeichner, and other thinkers and researchers in teacher 
preparation and evaluation of teacher preparation programs. On the other hand, 
a number of quality assurance and accreditation frameworks for higher education 
institutions and programs have been studied and analyzed, to form an appropri-
ate background for the design of the proposed framework that the current study 
seeks to reach.
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