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 فشٌئا عن التنافس فً سوق العمل الكوردستانٌة

 أهداف البحث



األساتذة الجامعٌون الذٌن  درسوا تخصصاتهم 

باللغة العربٌة والذٌن ٌدرسون فً األقسام التً 

 تدرس باللغة العربٌة 

 حدود البحث



 االستبيانات والنسب



الرغبة: أوال  
 التدرٌسٌون

44 

46 

8 

 الرغبة

 رغبة عالٌة

 رغبة متوسطة



4 

27 

70 

 الرغبة

 رغبة عالٌة

 رغبة متوسطة

الرغبة: أوال  
 المتعلمون



 المصادر والمراجع

25 

17 

93 

 المصادر والمراجع

 مصادر اللغة الكوردٌة

 مصادراللغة االنجلٌزٌة



مستوى الطلب على المتخرجٌن ممن 

 درسوا باللغة العربٌة

17 

55 

23 

 عالٌة

 متوسطة



مستوى الطلب على المتخرجٌن ممن 

 درسوا باللغة االنجلٌزٌة

55 

38 

4 

 عالٌة

 متوسطة



الطلب على المتخرجٌن فً 

 الدوائرالحكومٌة حسب اللغات

اللغة العربٌة.1  
4 

57 

31 

 عالٌة

 متوسطة



الطلب على المتخرجٌن فً 

 الدوائرالحكومٌة حسب اللغات

اللغة االنجلٌزٌة.1  

40 

36 

19 

 عالٌة

 متوسطة



الطلب على المتخرجٌن فً 

 الدوائرالحكومٌة حسب اللغات

اللغات األخرى.1  

0 
23 

63 
 عالٌة

 متوسطة



الطلب على المتخرجٌن فً القطاع 

 األهلً حسب اللغات

اللغة العربٌة.1  

14 

65 

12 

 عالٌة

 متوسطة



الطلب على المتخرجٌن فً القطاع 

 األهلً حسب اللغات

اللغة االنجلٌزٌة.1  

71 

21 

2 

 عالٌة

 متوسطة



الطلب على المتخرجٌن فً القطاع 

 األهلً حسب اللغات

اللغات األخرى.1  

2 

44 

40 

 عالٌة

 متوسطة



تصور المبحوثٌن لمستقبل اللغة 

 العربٌة فً سوق العمل السلٌمانٌة

10 

59 

25 

 زاهر

 متوسط



أثر استقالل مؤسسات اإلقلٌم على 

 واقع استعمال اللغة العربٌة

46 

12 

29 

 نعم

 ال



 سوق على المتسلطة القوٌة اللغة تلك تعد لم العربٌة اللغة إن  .1

 .الكوردستانٌة العمل

 العربٌة اللغة تراجع على تؤثر بدأت   التً األسباب أهم من إن   .2

 العالمٌة اللغة لٌست أنها هً الكوردستانٌة العمل سوق فً

 والدوائر األكادٌمٌة األمور فً منحصرا أصبح إلٌها واالفتقار

 الشركات لغة أصبحت التً االنجلٌزٌة اللغة بخالف الحكومٌة

 .واألهلٌة  الحكومٌة والمؤسسات

 تتراجع كوردستان فً أخذت العربٌة اللغة أن سبق مما نستنتج .3

 بنسب إلٌها تفتقر بدأت العمل فسوق الدنٌا المستوٌات صوب

 .عالٌة كانت أن بعد متوسطة
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 اللغة بعد المنافسة الوحٌدة اللغة تعد لم العربٌة اللغة إن .4

 العربٌة تنافس أخرى لغات تظهر بدأت بل االنجلٌزٌة

 .والفارسٌة كالتركٌة

 تخلق التً باللغة تهتم الكوردستانٌة العمل سوق إن .5

 مجاالت وجدت ما فإذا الكوردي، للمجتمع العمل مجاالت

 الكوردستانٌة، المدن فً عربٌة وشركات ومنظمات عمل

 بأنها العربٌة اللغة إلى ٌنظر زال ال الكوردي المجتمع فإن

 هً األخرى واللغات واإلنجلٌزٌة األم لغة بعد الثانٌة اللغة

أجنبٌة لغات  



 العربٌة المؤسسات جهة من العربٌة اللغة واقع إدراك من بد ال.1

 .اللغة هذه بنشر تعنى التً

 ومدى العمل سوق بمستقبل مرهون العربٌة اللغة مستقبل إن.2

 بها واالعتناء السوق لهذه االنتباه ٌجب لذا اللغة؛ هذه الى افتقارها

 .ثانٌا األخرى العربٌة والمؤسسات أوال العراقٌة الدولة جهة من

 التعلمٌة مراحلها فً العربٌة اللغة تواجه كبٌرة مشاكل ثمة.3

 العراقٌة الدولة فعلى ذلك غٌر أو منهجٌة ألسباب األولى،

 وطرق مناهج وإٌجاد المسائل تلك إلى االنتباه العربٌة والمؤسسات

 .بها الناطقٌن لغٌر العربٌة اللغة لتعلٌم وفعالة ناجحة

 أجل من كوردستان فً االستثمار العربٌة الشركات على إن.4

 واستعمال تعلم فإن وبذلك الكوردي للمجتمع عمل فرص إٌجاد

 .الكوردي للمجتمع الرئٌسة األولوٌات من ستكون العربٌة اللغة

 التوصيات


