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 إشكالية التنسيق بين سياسات التعليم العالي وسياسات التشغيل

الجزائر  والتحول الهيكلي في وفق متطلبات سوق العمل 
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 الملخص

 طويل االقتصادي فالنمو النمو، وراء الرئيسية الدينامكيات أحد البشري المال رأس في االستثمار يعد 

 رأس شكل في البشرية القدرات تطوير على التعليم قطاع قابلية مدى على المطاف نهاية في يعتمد األجل

 المال رأس من مرتفع مستوى وجود ظل في إال تتحقق أن الهيكلي التحول لمهمة يمكن فال البشري، المال

 على تركزحيث  ،االقتصاد في من الجوانب المهمة التعليم اقتصاديات تعد، حيث والمؤسساتي البشري

  البشري المالرأس  نظريةو  طويل األجل، االقتصادي النمو أهمها، التأثير على  العواملمن  العديد 

  ت اليد العاملة النشطة ومدخال العمل سوق وتحليل التعليم، في االستثمار على العائدو

 سوق واحتياجات الجامعة مخرجات بين تفاقم الفجوة الجزائر في العالي التعليم  ولعل أهم ما يعاني منه  

وسياسات التشغيل  سياسات التعليم العالي بين التنسيق غياب إلى األولى بالدرجة والذي يرجع العمل،

 مشكلة عنه نتج الذي العمل، األمر سوق واحتياجات العالي التعليم بين مخرجات مواءمة وجود عدم بسبب

 األموال أمام خاصة العام المال هدر أشكال من شكالا  هذه الظاهرة  حيث تعتبر الشهادات  حاملي بطالة

الخريجين، ومؤشرا مهم على فشل التنسيق بين سياسات التعليم العالي  هؤالء تكوين تطلبها التي الهائلة

 تتسابق والتي المؤهلة العاملة اليد فقدان نتيجة البشرية للموارد اا هدر وسياسات التشغيل، وكذلك تعتبر 

  ائريةزالج األدمغة هجرة يفسر ما وهذا عليها الحصول سبيل في الدول من العديد

ا   نسعى في هذه الورقة البحثية إلى تشخيص واقع سياسة التعليم في الجزائر التي تعاني  ،مما سبق انطالقا

أبرزها عدم الموائمة بين مخرجات الجامعة واحتياجات سوق العمل ومتطلبات عديدة، من اختالالت 

حث عن حيث وجب الب ؛هالتحول الهيكلي الذي يعتبر الهدف األساسي الذي تسعى الجزائر إلى تحقيق

أم أن الخلل  ،في سياسات واستراتيجيات التشغيل أممكامن الخلل، هل هي في سياسات التعلم العالي، 

الرئيسة لهذه الورقة العلمية كما يلي:  اإلشكاليةلذلك يمكننا صياغة  عدم وجود التنسيق بينهما؟ يرجع إلى

سات التعليم العالي وسياسات التشغيل هي اإلستراتيجية التي يمكن إتباعها لتحقيق المواءمة بين سيا ما

 ؟لتحقيق التحول الهيكلي المنشود في االقتصاد الجزائري
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فعالية االستراتيجية االتصالية التسويقية كمدخل لألداء اإلداري المتميز داخل منظمات 

 األعمال 

 :إعداد

  موسى جخدم: دكتورال

 أستاذ بكلية العلوم اإلنسانية واإلسالمية والحضارة

 قسم علوم اإلعالم واالتصال بجامعه عمار ثليجي باألغواط. الجزائر

 ملخص البحث:

يرتبط ظهور واستمرار الحضارات االنسانية بمدى قوة وكفاءة نظم االدارة والمنظمات القائمة على  

تفعيل دور تلك الحضارات   ومن المتابعة الدقيقة للحضارات الفرعونية والصينية ، وصوال للحضارات 

سات تتميز بدرجة عالية من األداء الغربية السائدة في وقتنا هدا ، يتضح أن وراء كل تلك الحضارات مؤس

التنظيمي المتميز من هدا المنطلق فإن مجرد إنشاء منظمات في حد ذاته يتساوى في األهمية مع حتمية 

متابعة أداء هده المنظمات وتحسينه وتجويده، بهدف الوصول إلى مجتمع متحضر وع تزايد األدلة 

تلك المنظمات ال يمثل المدخل االداري األفضل،  والبراهين على أن أسلوب التجربة والخطأ في إدارة

في ظل التكنولوجيا السريعة والمتسارعة التي تشهدها بيئات األعمال اليوم يعد التسويق من وعليه فأنه 

أبرز النشاطات الهامة والمتكاملة التي تجري داخل منظمات األعمال اليوم ، والتي تقوم على توجيه 

ألفكار لتحقيق إشباع للمستهلك والمشتري من خالل عمليات متبادلة تحقق وانسياب السلع والخدمات وا

على توظيف  د هذه المنظماتأهداف المنتجين أو الموزعين وكذا تلبي رغبات الزبائن ، حيث تعتم

ككل ، باعتبارها تهتم بجميع وسائل وأنماط االتصال  اتصالية تشمل جميع الفاعلين بالمنظمات استراتيجية

  ليصبح موضوع فعالية  النشاطات االقتصادية واالجتماعية المختلفة والذي يضمنممارسة في سبيل 

 االستراتيجيةاالتصالية في التسويق موضوع البحث ، ويكمن الهدف الرئيسي من توظيف  االستراتيجية

هذا الزبون ، ومنه يعالج  االتصالية في تسويق مبيعات المؤسسة ورفع منتجاتها نحو المستهلك ورضا

فعالية االستراتيجية االتصالية التسويقية كمدخل لألداء اإلداري المتميز داخل منظمات إشكالية "  البحث

االتصالية لالتصال التسويقي ضمن  االستراتيجية" من خالل معرفة مدى ارتباط وتحقيق   األعمال

قبال عليها إلحداث دور من األنشطة التسويقية في التعريف بالمنتجات وإقناع المستهلك بتجربتها واإل

العديد من المبادئ اإلدارية التجاوب بين المؤسسة والجمهور وزيادة الطلب على السلع والخدمات ، ومنه 

وتقدير  مكرها تفصيال غير أن تلك المبادئ كانت وال تزال موضع اهتماذالمهمة التي ال يتسع المجال هنا ل

 أتطبيق مبد التطبيقية فالعديد من المنظمات تحرص علىكبرى المنظمات نظرا ألهميتها من الناحية 

ضمانا لعدم تعرض العاملين للعديد من مصادر الضغوط الوظيفية التي يمكن ان  المتميزاألداء اإلداري 

تؤثر سلبا على الروح المعنوية للعاملين، ومن ثم فإنها تؤثر على انتمائهم ووالئهم للمنظمة والتزال تللك 

لى حد المبادئ تمثل ايضا أسس  التنظيم والعديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ومنظفات األعمال ع

 سواء 
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 نموذج :2030 لعام ستدامةمال التنمية لخطة التنفيذي اإلطار في العلمي البحث وتطوير اإلبتكار دور"

 "تطبيقي
 خطاب رشدي أميرة

 العقاقير قسم– مساعد أستاذ

 التعليم وتطوير متابعة لجنة رئيس

 البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية- الصيدلة كلية

ولي لها األمانه تعاظمة والتي تمالكثير من التحديات التنموية ال واجه المنطقة العربية في الوقت الراهنت

لجامعة الدول العربية اهتمام ا كبير ا ، مما يجعل من األهمية بمكان المساهمه في وضع حلول  العامة

ن ثم تحقيق أهداف ديات بشكل ثابت ومستدامة من أجل االنتقال إلى وضع معالجة التحم تطبيقية وآليات

والتي هي السبيل الحقيقى للوصول إلى األمن واالستقرار فى  2030بحلول عام  ستدامةمخطة التنمية ال

أشار معالي السيد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية أثناء  المجتمعات والدول العربية، كما

في  )اإلنطالق نحو العمل(ستدامة بعنوان مالعربي للتنمية ال نية من األسبوعانعقاد فعاليات النسخة الثا

 .2018نوفمبر 

من هنا وانطالق ا من أهمية البحث العلمي في هذا الصدد والذي ي عد قاطرة التنمية المستدامة والركيزة 

ية والثقافية والسياسية للنهضة والتطور، والوسيلة التي تجعل المجتمع بجميع مؤسساته االقتصاد األساسية

ذاته بعطاءاته وابداعاته ومواجهة التحديات المتنوعه والمتداخله في وطننا اليوم، لذا فإن  قادر ا على بناء

كمنهج أصيل في التنمية الشاملة يستوجب مهام ا وتحديات كبرى من أجل ربط  تطوير البحث العلمي

ومشاكل المجتمع المختلفة في كافة األصعده لخدمتها   أي يتوجب أن  أساليب البحث ومخرجاته بقضايا

لواقع المجتمع وقضاياه المختلفة وذلك لن يتأتى إال من حقيقي ا تكون األبحاث والدراسات العلمية انعكاسا

عند اختيارهم للموضوعات البحثية للدراسة وكذا  خالل توعية الباحثين والباحثات بقضايا مجتمعاتهم

البحثية تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بتلك  خطط بحثية في مختلف المؤسسات والجامعات والمعاهدوضع 

والجدير بالذكر أن عنصر التجديد واالبتكار في البحث  . القضايا المجتمعية التي تحتاج إلي حلول مبتكرة

لحقيقية بالبحث والتطوير الفعلية والقناعه ا العلمي ي ستمد من العديد من األسس الداعمه ومنها اإلرادة

وجود سياسات علمية واضحة لها  ووجود القاعده والبنية التحتية الالزمتين للقيام بنشاطات البحث وكذلك

واخيرا توفير المخصصات  أهداف ومنطلقات مبنية علي احتياجات المجتمع الفعلية واإلمكانات المتاحه به

 ط استثماري اقتصاديالمالية التي تساعد علي استمرارية البحث كنشا
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 المصرية تحديات التمكين األقتصادي للمرأة 

 
 د  مي مصطفى حسن مرسي أ د  نشوى عبد الحميد التطاوي

 جامعة اإلسكندرية -كلية الزراعة -قسم االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية

 عوض عوض د  سامح فرج

 المركز القومي لبحوث المياه –معهد بحوث إدارة المياه  –مدير محطة البحوث المائية بكنج عثمان 

 

 الملخص
 مام المتحادة ليانصصاادرة عان األال 2030مائياة للتنمياة المساتدامة اإلن هادافاأل مان الخاامس الهدف جاء

اساتراتيجية التنمياة ماع علي" تحقيق المساواة بين الجنساين وتمكاين كال النسااء والفتياات"، وهاو ماا يتفاق 

أة تمكااين المااروالااذي يؤكااد علااى ضاارورة جتماعيااة اإلفيمااا يخااص العدالااة  2030يااة مصاار المسااتدامة ر 

ا في تقليص الفجوات النوعية، بصورة ممنهجة بما يحقق أثراا إ ا ملموسا على الرغم مان أن الدساتور ويجابيا

إال أن مصار  11 والماادة 9فى الماادة لمواجهة التمييز ضد المرأة  قويا   وضع أساسا   2014 المصرى لعام

المنتادى االقتصاادي العاالمي، حياث تبة متدنية جداا في مؤشار الفجاوة باين الجنساين الصاادر عان تحتل مر

دولاة عاام  134مان باين  126، مقارنة بالمرتبة 2018دولة عام  149من بين  135حتلت مصر المرتبة إ

رتباة مقارناة بالم 2018فيما يخاص مشااركة الماراة فاي قاوة العمال عاام  139حتلت المرتبة ، كما إ2009

البحاااث يساااتهدف يصااافة أساساااية التعااارف علاااى الوضاااع الحاااالي للتمكاااين  ، لاااذلك فاااان2009عاااام  124

 الجاادولي العاارضأساااليب اسااتخدم البحااث و، 2018-2009االقتصااادي للماارأة المصاارية خااالل الفتاارة 

مؤشاار ومعاادل النمااو، وخااتالف، اإل معاماالو والهندسااية، الحسااابية والمتوسااطات المؤيااة والنسااب والبيااني

 Analysis of Varianceالنوعيااة، وإختبااار التباااين   مؤشاار التكااافؤ، والفجااوةومعاادل التشااغيل، 

(ANOVA)، ختبااار أقاال فاارق معنااويوإ (LSD) ،وغياار المنشااورة الثانويااة علااى البيانااات عتمااادباإل 

واإلصاالح  وزارة التخطايط والمتابعاة حصااء،واإل العامة للتعبئة المركزى الجهاز من المنشورة الصادرة

 شاابكة علااى البحااث بموضااوع الصاالة ذات السااابقة الدراسااات دارى، المجلااس القااومي للماارأة، وأهااماإل

 ( اإلنترنت) الدولية والمعلومات اإلتصاالت

ناث المشتغلين في أعداد الذكور واإلبين جود فروق و (1) ليها هي:وقد كانت أهم النتائج التي تم التوصل إ

 وجادي( 2، )2018-2009االقتصادي المصاري ماعادا قطااع التعلايم خاالل الفتارة جميع قطاعات النشاط 

ناااث المشااتغالت فااي جميااع قطاعااات النشاااط االقتصااادي السااتة محاال فاارق معنااوي بااين متوسااط أعااداد اإل

الدراسة، فيما عدا ثالث حااالت وهاي باين: قطااع تجاارة الجملاة والتجزئاة وقطااع الصاحة، قطااع تجاارة 

طاااع أنشااطة ، قجباااريجتماااعي اإلدارة العامااة والاادفاع والضاامان اإلطاااع أنشااطة اإلة وقالجملااة والتجزئاا

توجاد فجاوة نوعياة فاى صاالح  (3،)وقطاع الصاحة جباريجتماعي اإلإلدارة العامة والدفاع والضمان ااإل

 غبلا، وفى صالح الذكور فى قطاع الصاناعات التحويلياة ، بينما توجد فجوة نوعيةاإلناث في قطاع الصحة

 أكبار نااث، كماا بلغاتنحاو خماس المشاتغلين فاي مصار مان اإل% مما يعني أن 1 20نحو  مؤشر التشغيل

% ماان المشااتغلين ماان 7 7% أي أن 7 7بقطاااع الزراعااة حيااث بلغاات نحااو  قيمااة لمؤشاار معاادل التشااغيل

 مؤشار بلاغ حياثخيارة في المرتباة األ يأتى قطاع الصناعات التحويليةوناث يستوعبهم قطاع الزراعة، اإل

  %9 0معدل التشغيل نحو 

 

مؤشر التكافؤ، معدل التشغيل،  النوعية، التمكين اإلقتصادي، المرأة المصرية، الفجوة: الدالة الكلمات

 ، أقل فرق معنويإختبار التباين
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متطلبات الدعم لمشروع الحفاظ على التنوع االحيائي في بيئة االهوار العراقية في اطار التنمية 

المستدامة 

  . / مديرمركز ابحاث االهوار / جامعة ذي قار / جمهورية العراقالياسري / د. علي عبد الخبير علي 1

/ د. خالد محمد حسين القيسي / أستاذ االقتصاد الزراعي والتنمية المستدامة / جامعة السليمانية / كلية االدارة 2

قسم االقتصاد / جمهورية العراق .  –واالقتصاد     

 قسم الدراسات والبحوث / مديرية زراعة ذي قار / وزارة الزراعة / جمهوريةمدير/ د. صالح هادي فرهود السالم / 3

  . العراق

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 المستخلص 

تطلق تسمية االهوار في العراق على منخفضات السهل الرسوبي جنوبي العراق مساحتها تقدر بنحو      

الف كم 93) 
2
نسبيا وتتفاوت بمساحتها من سنة الخرى بحسب نسبة المياه الواصله اليها  ياه( يغمرها الم 

لنحو اربعة امتار , وتمتد  مختلفة قد تصل في بعض االحيان اعماقهي بمن نهري دجلة والفرات و

  وتنقسم الى ثالثة االهوار في ثالثة محافظات عراقية هي ميسان شماال والبصرة جنوبا وذي قارغربا 

   ية هي هور الحويزة وهور الحمار واالهوار المركزية اقسام رئيس

تعد االهوار نظام بيئي متكامل فهي غنية بتنوعها الحيوي وقادرة على دعم االحتياجات الحياتية     

اذ وفرت البيئة االجتماعية واالقتصادية لمعيشتهم فهذه المنطقة هي سكن لهم حيث يعيش سكان  لسكانها

ك وتربية الحيوانات وزراعة الرز وعمل الصناعات الشعبية ويعيشون في بيوت االهوار على صيد السم

مرتبطة بالماء ويتنقلون بواسطة الزوارق التي يصنعونها من القصب والبردي اهم نباتات هذه االهوار 

 فضال لما يصنعون منها بيوتهم واثاثهم كما تعد هذه النباتات مصدرا مهما لصناعة الورق    

على الصعيد المحلي فحسب بل على الصعيدين االقليمي والعالمي بسبب  ليساالهوار اهميةوتتجلى      

, اذ تجتذب مياه االهوار اعداد هائلة من الطيور التنوع الحيوي النباتي والحيواني الذي تتميز به 

واسيا وافريقيا ,  بين اوروبا ماالمستوطنة ومكانا تقصده الطيور المهاجرة ضمن اماكن هجرتها الموسمية 

فضال فان االهوار تعتبر من اكبر االحواض المائية التي تحتوي على انواع عديدة من االسماك والروبيان 

% ( من استهالك العراق , وتزخر هذه  60والتي وصلت في الكثير من السنوات النتاج اكثر من ) 

افضل البيئات المناسبة لهذه الحيوانات  التي تعد منالمناطق ايضا بتربية الحيوانات والسيما الجاموس 

    المفضلة للمستهلك العراقيوالمنتجة لللحوم الحمراء وااللبان 

ومن االهمية بمكان في هذا السياق ان نشير الى االهمية العالية لالهوار من خالل الدور الكبير في       

بطاء اندفاعها ويصبح هذا الدوراكثر الحد من اثار الفياضانات الناتجة عن االمطار والتي تعمل على ا

اهمية في المناطق التي تتوقع ان تشهد كثافة في هطول االمطار, كما ان لالهوار دورا مهما ايضا في 

التخفيف من التغيرات المناخية حيث تساعد في تقليل انبعاث الغازات الدفينة من االراضي الرطبة 

لسلبية لظاهرة االحتباس الحراري   ويضاف لما تقدم الدور المعرضة للجفاف وبذلك فهي تقلل من االثار ا

الكبير في الحد من التصحر والزحف الصحراوي وتلطيف المناخ حيث تلعب هذه المساحات الشاسعة من 

  المسطحات المائية والنباتات الموجودة فيها تاثيرا على المناخ المحلي وتلطيفه وتمنع زحف الصحراء 
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ضا ان نشير للدور الكبير لالهوار العراقية في تنقية المياه من المخلفات والمواد وتشير الشواهد هنا اي

 الملوثة في نهري دجلة والفرات عبراالهوارمما يحول دون تدهور سواحل الخليج العربي   

ان لالهوار اهمية تاريخية وحضارية حيث تعتبر جزء مهم من تاريخ ومما تستدعي الضرورة ذكره هنا   

( موقع اثري يعود تاريخها الى  100ففي هور الحمار يوجد اكثر من )  ,عراق القديم واالنسانية جمعاء ال

ثالثة االف سنة قبل الميالد كما توجد فيها مواقع اثرية في اريدو وسومر واور في الناصرية , وفي 

( موقعا مكتشفا في هور الحويزة والوادية والصحين يرجع تاريخها الى  50العمارة يوجد فيها نحو ) 

انيين   كما يعتقد بان االهوار هي موقع جنة عدن كما ورد ذلك بالكتاب المقدس بانها عبارة عصور الساس

 عن االراضي الرطبة او المسطحات المائية الخالبة التي يغذيها اساسا نهري دجلة والفرات   

ؤتمرها ومما الشك فيه فأن من دواعي االهمية المشار اليها اعاله قد ادرجت منظمة اليونسكو ضمن م   

منطقة االهوار ضمن الئحة التراث  وبأغلبيه أعضائها 2016باسطنبول في السابع عشرمن تموز عام 

حيث وصفت اليونسكو هذه المنطقة لدى االعالن عنها  ,العالمي كمحمية طبيعية وثراثية وتاريخية دولية 

ان اي منطقة تتضمن  الشكو    بانها مالذ تنوع بايولوجي وموقع تاريخي لمدن حضارة ما بين النهرين

لتوضع ضمن  البد من ان تكون استثنائية في اهميتها (  نى الطبيعةغعراقة التاريخ و)هذين العنصرين 

  االولويات   كنوز العالم الذي اصبح الحفاظ عليها وادامتها ضمن

امل سياسية ومن الجلي ذكره هنا ان االهوار العراقية قد تعرضت لظروف استثنائية تداخلت فيها عو  

عقود مضت تمثلت  واقتصادية شتى فضال عن متغيرات اخرى طرات على العراق وجواره خالل ثالثة

( وما تالها  1988 - 1980الفترة )  بالحروب التي دخل العراق فيها وباالخص الحرب مع ايران خالل

ة موانع وسدود لحجب طالت االجراءات االمنية والعسكرية بيئة المنطقة بتحويل مجرى االنهار واقام

ومالحقة المعارضين وقد اجبرت هذه  العسكرية المياه عنها وبالتالي تجفيفها بدعوى تسهيل العمليات

 2003الظروف الى نزوح اعداد كبيرة من السكان بعد ان توقفت الحياة لجزء كبير منها , وبعد عام 

هات محلية ومنظمات دولية اال ان وججرت عدة محاوالت العادة الحياة الى االهوار بجهود السكان 

ظروف الجفاف وندرة المياه وتعقيدات السياسة عرقلت محاوالت االنعاش والشك ان اعتبارها رسميا 

جزءا من التراث العالمي يشكل محطة مهمة في هذا السياق فضال لما مر به العراق من وفرة بمياه 

  وتسترد بعضا من عافيتها   االمطار خالل السنتين الماضيتين جعلت االهوار تنتعش

الفريدة للمواقع المشمولة اال  الغرابة ان انضمام االهوار الى الئحة التراث العالمي يعد اعترافا باالهمية 

انه يبرز بالوقت نفسه المسؤولية عن حمايتها وهذه المسؤولية هي مشتركة تتطلب تعاونا محليا ودوليا اذ 

يتعين على الجميع المشاركة في حماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية المتميزة نظرا للتهديد 

 اث   الذي يمكن ان يتعرض له ذلك التر

ويمكن ان نشيربهذا الصدد الهم الجهات العلمية والبحثية التي تتولى مسؤولية المساهمة في الحفاظ على   

بيئة االهوار العراقية هو مركز ابحاث االهوار العائد لجامعة ذي قار, فهذا المركز مكون من عدة اقسام 

ة مختلفة قدم عدد كبير من االبحاث علمية مختلفة يشغلها عدد من الباحثين المتخصصين بحقول علمي

العلمية  والمبادرات التي ساهمت في حل كثير من المعضالت البيئية وحفظ التنوع االحيائي فيها مما كان 

له االثر الكبير في ادخالها ضمن الئحة التراث العالمي   فمن المشاريع واالنجازات التي يفتخر بتقديمها 

 أتي : هي كل مما يمركز ابحاث االهوار
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صب العام المالحة مع متقييم عملية خلط مياه ال مشروع/ 2, و / مشروع المحمية الطبيعية لالهوار 1   

/ مشروع انشاء بنك 4, و / مشروع دراسة توبوغرافية سكان االهوار 3, و مياه االهوارالعذبة 

  نفطي باستخدام البكتريا / معالجة التلوث ال6, و  / مشروع القضاء على نبتة زهرة النيل5, والفطريات

والتي تهدف لتطوير قيد الدراسة هذا اضافة للعديد من الدراسات االقتصادية واالجتماعية والزراعية 

انواع دراسة مختلف الجينات للحيوانات الموجودة في مناطق االهوار كالجاموس والماشية وكالمنطقة 

الدولي للجينات ومشاريع زراعة المحاصيل  عراقيتها وتسجيلها في البنك الثبات المختلفة الطيور

االستراتيجية باستخدام االسمدة النانوية ومشروع متابعة التغيرات النوعية المختلفة لمياه االهوار باستخدام 

      التحسس النائي 
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Abstract 
Thermal enhanced oil recovery is known to be the most effective way of heavy 

oil recovery. The heat thins heavy oils reducing viscosity, improving 

producibility substantially, and shifts rock wettability to conditions more ideal 

for oil recovery. This study suggests a feasible method for the recovery of heavy 

oil in an environmentally and sustainable way that has the voltage of 

eliminating the necessary of innate gas. The superheat steam is generated using 

parabolic trough solar collector with iron vanadium oxide thermal nanofluid. A 

theoretical study was performed by using MATLAB R2014a program to 

determine the amount of energy collected (Qu ) by the working fluid, overall 

heat loss coefficient (Ut ), thermal efficiency (nts ), outlet temperature (Tf,o ), and 

the solar radiation of Egyptian Petroleum Research Institute (EPRI) were 

calculated. All heat balance equations and heat transfer mechanisms: 

conduction, convection, and radiation, have been incorporated. The 

performances of the model and control scheme are validated with design data 

from the project of direct steam generation Technology and experimental data 

obtained from literature with mean error of 0.17 % in prediction of output 

power.  
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