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EF-2020 العراق يف مؤشر إتقان اللغة اإلجنليزية

اللغة  ملهارات  وفقاً  البلدان  تصنيف   )EF EPI( اإلجنليزية  اللغة  إتقان  ر  مؤشِّ حياول 
 )EFEducation First( وهو نتاج ،)اإلجنليزية بي البالغي الذين خضعوا الختبار )إي أف
وهي شركة تعليم دولية، والذي يستخلص استنتاجاته من البياانت اليت جُتمع عرب اختبارات اللغة 
ر عبارة عن استطالع عرب اإلنرتنت ُنشر ألول مرة يف  اإلجنليزية املتاحة جماانً عرب اإلنرتنت، واملؤشِّ
عام 2011 استناداً إىل بياانت االختبار من )1.7( مليون من املتقدمي لالختبار، وقد ُأصدار 
أحدث إصدار وهو العاشر يف تشرين الثاين 2020، ابستعمال بياانت االختبار من )2.2( مليون 

متقدِّم لالختبار يف العام 2019.
 كان يتعيَّ على البلد أن يكون عنده ما ال يقل عن 400 من املتقدمي لالختبار، يتكوَّن 
التقرير من جدول ترتيب الدول، وصفحات عديدة من التحليل، مع رسوم بيانية تربط العوامل 
االقتصادية واالجتماعية األخرى إبتقان اللغة اإلجنليزية، وحتليل كل منطقة أو قارة، يتضمَّن تقرير 
2020 مستوايت إتقان اللغة اإلجنليزية َوْفق اجلنس، والفئة العمرية، واملنطقة داخل البلدان، وبعض 

درجات إتقان اللغة اإلجنليزية َوْفق املدينة.
يعرض املوقع أجزاًء من التقرير، وعنده حتليل ملهارات اللغة اإلجنليزية يف العديد من البلدان 
واألقاليم، وإمجايل الدخل القومي للفرد واالبتكار كلها مرتبطة ارتباطاً إجيابياً إبتقان اللغة اإلجنليزية، 
من  قليل  عدد  وجود  مع  البلدان،  بي  خمتلفة  مبعدالت  اإلجنليزية  اللغة  إتقان  مستوايت  وتتطوَّر 
البلدان ذات مهارات اللغة اإلجنليزية املتدنية، تتمتع أورواب ككل أبعلى مستوى من الكفاءة يف اللغة 
ل الشرق األوسط أدىن مستًوى يف إجادة اللغة اإلجنليزية، إذ تتحدَّث  اإلجنليزية، على حي ُيسجِّ

ط)1(. النساء اإلجنليزية أفضل من الرجال يف املتوسِّ

1 - https://en.wikipedia.org/wiki/EF_English_Proficiency_Index.

EF-2020 العراق في مؤشر إتقان اللغة اإلنجليزية

د. باسم علي خريسان*

* أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

ر أواًل: ترتيب الدول يف املؤشِّ

2020 الكفاءةالدرجة 2020البلد2020 املرتبة
إجادة عالية جّدًا652هولندا 1
إجادة عالية جّدًا632الدمنارك 2
إجادة عالية جّدًا631فلندا 3
إجادة عالية جّدًا625السويد 4
إجادة عالية جّدًا624النرويج 5
إجادة عالية جّدًا623النمسا 6
إجادة عالية جّدًا618الربتغال 7
إجادة عالية جّدًا616املانيا 8
إجادة عالية جّدًا612بلجيكا 9

إجادة عالية جّدًا611سنغافورة 10
إجادة عالية جّدًا610لوكسبمورك 11
إجادة عالية جّدًا607نيجراي 12

إجادة عالية جّدًا607 دولة جنوب إفريقيا 
عالية الكفاءة599كرواتيا 13
عالية الكفاءة598هنغاراي 14
عالية الكفاءة597صربيا 15
عالية الكفاءة596بولندا 16
عالية الكفاءة589رومانيا 17
عالية الكفاءة588سويسرا  18
عالية الكفاءة580التشيك 19
عالية الكفاءة579بلغاراي 20
عالية الكفاءة578اليوانن 21
عالية الكفاءة577كينيا 22

عالية الكفاءة577 سلوفاكيا 

https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
https://en.wikipedia.org/wiki/Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/Austria
https://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
https://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Croatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungary
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Romania
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://en.wikipedia.org/wiki/Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenya
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EF-2020 العراق يف مؤشر إتقان اللغة اإلجنليزية

2020 الكفاءةالدرجة 2020البلد2020 املرتبة
عالية الكفاءة570لتوانيا 24
عالية الكفاءة566األرجنتي 25

عالية الكفاءة566استونيا 
عالية الكفاءة571الفلبي 27
عالية الكفاءة559فرنسا 28
عالية الكفاءة555التيفيا 29
إجادة متوسطة547إيطاليا 30

إجادة متوسطة547ماليزاي 
إجادة متوسطة545كوراي اجلنوبية32
إجادة متوسطة542هونغ كونك 33
إجادة متوسطة537إسبانيا 34
إجادة متوسطة530كوستاريكا 36
إجادة متوسطة523شيلي 37
إجادة متوسطة520الصني 38
إجادة متوسطة517براغواي 39
إجادة متوسطة513بالروسيا 40
إجادة متوسطة512كواب 41

إجادة متوسطة512روسيا 
إجادة متوسطة511البانيا 43
إجادة متوسطة506أوكرانيا 44
إجادة متوسطة505ماكاو 45
إجادة متوسطة504بوليفيا 46
إجادة متوسطة503جورجيا 47
إتقان منخفض499مجهورية الدومنيكان 48
إتقان منخفض498هندوراس 49
إتقان منخفض496اهلند 50

https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania
https://en.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://en.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://en.wikipedia.org/wiki/Spain
https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://en.wikipedia.org/wiki/Chile
https://en.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://en.wikipedia.org/wiki/Belarus
https://en.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Albania
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Macau
https://en.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://en.wikipedia.org/wiki/India
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

2020 الكفاءةالدرجة 2020البلد2020 املرتبة
إتقان منخفض494أرمينيا 51

إتقان منخفض494أورغواي 
إتقان منخفض490الربازيل 53
إتقان منخفض489تونس 54
إتقان منخفض487 الياابن 55
إتقان منخفض483السلفادور 56

إتقان منخفض483إيران 
إتقان منخفض483بنما 

إتقان منخفض482بريو 59
إتقان منخفض480النيبال   60
إتقان منخفض478ابكستان 61
إتقان منخفض477أثيوبيا 62
إتقان منخفض476بنغالدش 63

إتقان منخفض476غواتيماال 
إتقان منخفض473فيتنام65
إتقان منخفض472  االمارات66
إتقان منخفض471فنزويال 67
إتقان منخفض466سريالنكا 68
إتقان منخفض465تركيا 69
إتقان منخفض461الكويت 70
إتقان منخفض459قطر 71
إتقان منخفض456األردن 72
إتقان منخفض455 نيكاراجوا73
إتقان منخفض453البحرين 74

إتقان منخفض453إندونيسيا 
إتقان منخفض453املغرب 

https://en.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Panama
https://en.wikipedia.org/wiki/Peru
https://en.wikipedia.org/wiki/Nepal
https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuwait
https://en.wikipedia.org/wiki/Qatar
https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan
https://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco
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2020 الكفاءةالدرجة 2020البلد2020 املرتبة
إجادة منخفضة للغاية448كولومبيا 77
إجادة منخفضة للغاية446منغوليا 78
إجادة منخفضة للغاية445افغانستان79
إجادة منخفضة للغاية444أنغوال 80
إجادة منخفضة للغاية442اجلزائر 81
إجادة منخفضة للغاية440املكسيك 82
إجادة منخفضة للغاية437مصر 83
إجادة منخفضة للغاية435كمبوداي 84
إجادة منخفضة للغاية434السودان 85
إجادة منخفضة للغاية432أذربيجان 86
إجادة منخفضة للغاية431سوراي 87
إجادة منخفضة للغاية430أوزبكستان 88
إجادة منخفضة للغاية419 كامريون 89

إجادة منخفضة للغاية419اتيلند 
إجادة منخفضة للغاية414ساحل العاج 91
إجادة منخفضة للغاية412كازخستان92
إجادة منخفضة للغاية411األكوادور 93

إجادة منخفضة للغاية411 ميامنار 
إجادة منخفضة للغاية408رواندا 95
إجادة منخفضة للغاية405قرغيزستان 96
إجادة منخفضة للغاية399السعودية 97
إجادة منخفضة للغاية398عمان 98
إجادة منخفضة للغاية383العراق 99

إجادة منخفضة للغاية381طاجستان 100

https://en.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://en.wikipedia.org/wiki/Angola
https://en.wikipedia.org/wiki/Algeria
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia
https://en.wikipedia.org/wiki/Sudan
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
https://en.wikipedia.org/wiki/Syria
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
https://en.wikipedia.org/wiki/Oman
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://en.wikipedia.org/wiki/Tajikistan
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

ر اثنياً: موقع العراق يف املؤشِّ

 إنَّ نصف سكَّان الشرق األوسط هم بعمر أقل من 30 عاماً، وقد أصبح من الواضح أنَّ 
القطاع العام ال يستطيع حتمُّل تكاليف توظيفهم مجيعاً، فضاًل عن  ذلك تدرك الدول الغنية ابلبرتول 
والغاز أبنَّ االقتصادات القائمة على الكربون ستصبح قريباً شيئاً من املاضي، ويف العقدين املاضيي، 

استثمرت هذه البلدان أكثر يف التعليم -وهو قرار حكيم ابلنظر لسكاهنا الشباب-)2(.
ر سنجد أنَّ إيران  ابملركز )56(  عند مقارنة موقع العراق مع دول الشرق األوسط يف املؤشِّ
بدرجة )483(، واإلمارات العربية املتحدة ابملركز)66( بدرجة )472(، والكويت ابملركز )70( 
بدرجة )461(، وقطر ابملركز )71( بدرجة )459(، واألردن )72( بدرجة )456(، والبحرين 
بدرجة  املركز )87(  والسعودية   ،)431( بدرجة  )453(، وسوراي )78(  بدرجة  ابملركز )74( 
)399(، وُعمان ابملركز )98( بدرجة )398(، والعراق ابملركز )99( بدرجة )383(، وهو املوقع 

قبل األخري عاملياً.
التوصيات:

2 -EF English Proficiency Index: A Ranking of 100 Countries and Regions by 
English Skills, https://www.ef.com/.
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EF-2020 العراق يف مؤشر إتقان اللغة اإلجنليزية

يعاين العراق من تراجع خطري يف جمال إتقان الشعب للغة اإلجنليزية وهذا الرتاجع جيعله جيد . 1
صعوبة يف التفاعل مع اخلارج يف خمتلف جماالت احلياة، األمر الذي يفرض العمل على وضع 

اسرتاتيجية وطنية ُعليا تتعلَّق بتطوير إتقان اللغة اإلجنليزية.
تكليف وزارة الرتبية والتعليم العايل إبعادة النظر بطريقة تدريس اللغة اإلجنليزية وحتديث املناهج . 2

يف التعليم األويل وصواًل إىل التعليم العايل.
تكليف املؤسسات واملعاهد املعنية ابللغة اإلجنليزية ابلعمل على توسيع براجمها؛ لتشمل أكرب . 3

عدٍد من موظفي القطاع العام.
أقسام . 4 من  تشمل كل  واليت  العراقية  اجلامعات  يف  اإلجنليزية  اللغة  أقسام  تطوير  على  العمل 

)اللغات والرتمجة واآلداب والرتبية(.
إجياد عالقات تعاون مع املعاهد والكليات واجلامعات العاملية املختصة ابللغة اإلجنليزية.. 5
توظيف وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات يف عملية تدريس مادة اللغة اإلجنليزية.. 6
العمل على تعزيز التواصل املباشر بي املختصي ابللغة اإلجنليزية يف العراق واخلارج.. 7
دعم مؤسسات القطاع اخلاص املعنية بتطوير اللغة اإلجنليزية.. 8
أالَّ يتوقف شرط القبول يف الدراسات العليا على احلصول على درجة معينة من النجاح يف . 9

اختبارات اللغة اإلجنليزية، بل أن يستمر درس اللغة بعدِّه شرطاً أساساً يف النجاح لعبور املرحلة 
التحضريية، وُيستحسن أن تقوم اجلامعات بتمويل برانمج تدريب إلكرتويّن مع معاهد عاملية 
مثلهم يف  طلبة  مع  املباشر  قدراهتم ابالحتكاك  بتطوير  العليا ضمنه  الدراسات  يقوم طالب 

التخصُّص ولكن ابللغة اإلجنليزية.


