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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مؤسسات المعلومات بي   النظرية والتطبيق 
 
ونية للوثائق ف قومية دراسة حالة دار الوثائق ال -]األرشفة االلكتر

 السودانية[
 
 [صالح محمد  إقبال د. إعداد الباحثة: ]
 [استاذ مساعد /جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا]

        
 الملخص: 

ونية وتطبيقاتها بدار الوثائق القومية السودانية   مع  هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مفهوم األرشفة االلكي 
ي تعود عىل المنشئات او المؤسسات عند امتالكها لنظام االرشفة 

ونية , حيتوضيح  المنافع الت  ث تكمن االلكي 
ي تؤرشفها, كما أن زيادة عدد الملفات 

ي حفظ البيانات وطبيعة المعلومات الت 
ز
ونية ف أهمية األرشفة اإللكي 

جاع , اعتمدت الدراسة عىل  وتضخمها أدى اىل الحاجة لتطبيق وسيلة تعمل عىل تسهيل عملية الحفظ واالسي 
ي التحليىلي شق دراسة الحالة ,

, توصلت الدراسة اىل عدد من النتائج أهمها انم وبالرغم من  المنهج الوصفز
ي تواجهها المؤسسات بصورة عامة ودور الوثائق بصورة خاصة إال  انها  توجهت نحو 

الصعوبات والتحديات الت 
ي التنظيم و البح

ز
ي كفاءة األداء ف ي تساعد عىل الدقة ف

ز
 اىل الزيادة ف

ً
ونية وذلك نسبة و  ثتطبيق األرشفة االلكي 

ي االداء باقل تكاليف مقارنة باألرشيف التقليدي , قدمت الدراسة عدد من التوصيات ابرزها خلق نوع 
ز
الرسعة ف

ي المجال من ناحية التقنية و نظم االرشفة و  
ز
ة ف ز دور الوثائق االقليمية والعالمية  وممن لديهم خير من التعاون بي 

 .كيفية سي  المعلومات بها

ونية : الكلمات المفتاحية  االرشيف –الوثائق االرشيفية  –االرشفة االلكي 

 
Abstract: 
The study aimed to identify the concept of electronic archiving and its applications at the Sudanese 

National Archives, with clarification of the benefits that accrue to establishments or institutions when 

they own the electronic archiving system, as the importance of electronic archiving lies in preserving 

data and the nature of the information that it archives, and the increase in the number and magnification 

of files led to the need To apply a method that facilitates the preservation and retrieval process, the 

study relied on the descriptive and analytical approach part of the case study. The study reached a 

number of results, the most important of which is that despite the difficulties and challenges faced by 

institutions in general and the role of documents in particular, it has directed towards the application of 

electronic archiving in proportion to In addition to the increase in performance efficiency, it helps with 

accuracy in organization and research and speed in performance at the lowest costs compared to 

traditional archives, the study presented a number of recommendations, the most prominent of which is 

the creation of a kind of cooperation between the role of regional and global documents and those who 

have experience in the field in terms of technology and archiving systems and How the information 

works out. 
key words: Electronic archiving - Archive documents – Archive 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المقدمة : 
انتجت ثورة المعلومات عدد ضخم من الوثائق والمستندات , واصبح أمر السيطرة  عىل هذه الوثائق ومعالجتها 
ز الحفظ  ز يقضون اغلب الوقت بي   , فقد أظهرت الدراسات أن الموظفي 

ً
جاعها عند الحاجة أمرا صعبا وشاقا واسي 

 والبحث عن الوثائق نتيجة لتكدس الملفات بالمكاتب .  
ي 
ز
  مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت عمل عىل تسهيل تبادل الملفات ورسعة نسخها والوصول إليها التطور ف

جاع  برسعة وسهولة.  ظم قواعد البيانات سمحت بعملية اإلسي 
ُ
 وتحديث ما بها من معلومات، كما إن ن

 لألنظمة
ً
سغ العلمية المناسبة، كما ت بعض مؤسسات المعلومات تعمل عىل تنظيم وترتيب ومعالجة وثائقها وفقا

جاعها واإلفادة من  ي معالجة البيانات والوثائق وتيسي  تداولها وإسي 
ز
لإلفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة ف

وري انشاء قاعدة معلومات خاصة  محتوياتها بطريقة إيجابية ، ومع تضخم المعلومات والبيانات فقد اصبح من الضز
ونية  إلدارة هذه المعلومات م ي , مما وادى ذلك اىل ظهور االرشفة االلكي 

وئز ن الشكل التقليدي اىل الشكل االلكي 
. فقد كانت تعتمد عىل  ي

ي رقمنة رصيدها األرشيفز
ز
فهدفت الدراسة إىل عرض تجربة دار الوثائق القومية بالسودان ف

، إال أن ظهور التكنولوجيا أدى إىل ي
 
ي الشكل الورف

ز
جاعها ف ثائق من تغي  هذا الشكل فتم تحويل الو  حفظ الوثائق واسي 

ي مما يساعد للتعامل معها عن بعد من خالل الشبكات واالستفادة مما يحتويم الدار 
وئز ي إىل شكل اللكي 

 
الشكل الورف
 من معلومات . 

 مشكلة البحث : 
ي عملية استدعا 

ز
وثائق من ء الاعتماد بعض مؤسسات المعلومات عىل االرشيف التقليدي مما ينتج عن ذلك صعوبة ف

ز  اكمة بالملفات , يفرض الواقع عىل المؤسسات  التخىلي عن االنظمم التقليدية بالعمل عىل تحسي 
تلك المخازن المي 

ي يمكن من خاللها رفع معدالت 
وتطوير اتجاهاتها وان تستفيد من مكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة الت 

ي أداء األنشطة األرشيف
ز
ي دار الوثائق الرسعة والكفاءة ف

ز
ونية للوثائق ف ية ومن هنا نحاول رصد واقع االرشفة االلكي 

 .  القومية السودانية  والممارسات العملية المتعلقة بها 
 أهمية البحث : 

ز مؤسسات المعلومات  ي المؤسسات وذلك لحفظ البيانات و تبادل الوثائق بي 
ز
ونية ف ي اهمية االرشفة االلكي 

ز
الزيادة ف

ز المر  ، باالخص بعد زيادة عدد والوثائق و الملفات والمستندات فيها وكذلك بي  ي
وئز  .  اكز و الفروع من خالل نظام الكي 

 اهداف البحث : 
ي دار الوثائق 

ز
ونية ، وتوضيح الممارسات العملية المتعلقة باألرشفة للوثائق ف التعرف عىل مفهوم االرشفة اإللكي 

 القومية السودانية  
ز والمستفيدين.  ابراز اهمية االرشيف اال ي كوسيلة لحفظ الوثائق عىل المدى الطويل واتاحتها للمستخدمي 

وئز  لكي 
 التعرف عىل أنواع الوثائق والسجالت المستخدمة . 

اتها ، المشاكل ، المعوقات ومعايي   ز ونية  أهدافها اهميتها ، ممي 
توضيح النظم اآللية المستخدمة  لالرشفة االلكي 

 اختيارها. 
 االستخدام وما سماتها؟التعرف عىل 

ز
حة ف ونية العربية الجاهزة المقي  امج األرشفة اإللكي   أفضل الير

 منهج الدراسة : 
ي يقوم عىل اساس تحديد 

ي التحليىلي شق دراسة الحالة, إذ ان المنهج الوصفز
اعتمدت الدراسة عىل المنهج الوصفز

اتها وأس ز متغي   بابها واتجاهاتهاخصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بي 
 
  

 ادوات جمع البيانات : 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي جمع بيانات ومعطيات الدراسة عىل مجموعة أدوات وهي األنسب للموضوع المبحوث وهذه 
ز
اعتمدت الباحثة ف

ونية لجمع المعلومات ،المالحظة، والمقابلة    األدوات هي المراجع المطبوعة و اإللكي 
 حدود الدراسة : 
ي دار الوثائق القومية السودانية   الحدود المكانية : 

ز
 للوثائق ف

ونية.  الحدود الموضوعية :   االرشفة االلكي 
 2019 الحدود الزمانية : 

 الدراسات السابقة  : 
ونية :   (2019)الهوش ، دراسة تحليلية مقارنة  نظم االرشفة االلكتر

ونية  ي تقديم إطار نظري عن نظم االرشفة االلكي 
ز
وابراز وظائفها ، وتوضيح المشاكل و تمثلت أهداف الدراسة ف

ونية ، ي تواجم المؤسسات األرشيفية عند التحول لنظم االرشفة االلكي 
تم عرض الخصائص الفنية  المعوقات الت 

ي المفاضلة بينها ، قدمت الدراسة عرض 
ز
ونية لمساعدة المؤسسات ف ي االنظمة االلكي 

ز
ي يجب أن تتوافر ف

والمعايي  الت 
ي  تحليىلي مقارن لعدد 

ونية إلمكانية اإلختيار من بينها. اعتمدت الدراسة عىل المنهج الوصفز من نظم االرشفة االلكي 
ي عىل الحروف العربية غائبة عن كل 

التحليىلي وكذلك المنهج المقارن ، وقد كشفت النتائج أن تقنية التعرف الضوئ 
ز ل ي المتعدد من جانب الموظفي 

امتز ز  النظمةاالنظمة، وتالها غياب التشغيل الي 
ليس من المناسب التوصية بنظام موحد  لالرشفة بسبب ان الوثائق تتفاوت أو تختلف عن  اوصت الدراسة انم

ز الكمية والنوعية، وكذلك تتنوع احتياجات المستفيدين والمديرين من كل مؤسسة  بعضها بشكل كبي  من الناحيتي 
ابم  متاحة لكل منها، وبالتاىلي من الصعب أن تتطابق أو تتشأرشيفية، كما تتنوع ظروف التشغيل والموارد واالمكانات ال

ي احتياجاتها 
ز
 .  كل المؤسسات االرشيفية ف

ي سلطنة عمان2
 
ونية ف  (2006) الجابري ، تجربة وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه   :/ االرشفة اإللكتر

ي حفظ األر 
ز
ي سلطنة عمان ف

ز
شيف اإلداري لهذه المؤسسات عرضت الدراسة نموذج لتجربة المؤسسات الحكومية ف

وتطور مراحل الحفظ فيها، بدأت الدراسة بتعريف مصطلح األرشيف وأقسام الوثاق اإلدارية, ثم تناولت تجربة وزارة 
اإلسكان والكهرباء والمياه وأنظمة إدارة وحفظ الوثائق بها, وركزت الدراسة عىلي نظام حفظ الوثائق العقارية ابتداء من 

 عرض إيجابيات وسلبيات نظام الحفظ التق
ً
ي للوثائق العقارية، وتناولت أيضا

ليدي وصوال نظام الحفظ الضوئ 
 
ً
اجات والتوصيات الالزمة لتطوير التجربة مستقبل  التجربة ، مع تقديم بعض االقي 

ي بتوفي   
 
ي المحافظة عىل أرشيفها الورف

ز
لوسائل واألدوات اخلصت الدراسة بابراز دور وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه ف

ي إىل حفظ 
 
وأماكن الحفظ داخل الوزارة وانشأ قسم مختص بحفظ الوثائق العقارية. ولقد تطور الحفظ من حفظ ورف
ميكروفيلىمي واآلن تحفظ هذه الوثائق باستخدام احدث التقنيات اآللية لحفظ الوثائق األرشيفية وتنظيمها 

جاعها. واىل جانب الحفظ اآلىلي المصور أل
رشيف الوثائق العقارية والذي يتوفر منم أكير من نسخة أحدها واسي 

ي حالة االلتباس ولحجيتها القانونية 
ز
محفوظة خارج الوزارة, فإن الوزارة تبف  عىل النسخة الورقية للرجوع إليها ف

 الثابتة. . 
ي : 
ر
 واوصت الدراسة باالن

ي نظام واحد متكامل تتم من خال
ز
ي ربط جميع أنظمة الوزارة اآللية ف

ز
لم إدارة وتنظيم وأرشفة جميع الوثائق الموجودة ف

 الوزارة ومن ضمنها الوثائق العقارية ويتم هذا من خالل النظام
ي الرشفة الوثائق , وطلبت 

وئز إتاحة الخدمات للمستفيدين. وبالفعل فإن الوزارة درست امكانية إدخال نظام الكي 
ي هذا المجال. عطاءات متكاملة تشمل جميع التصورات عن النظام 

ز
ح من المؤسسات المتخصصة ف  المقي 

ي مجال إدارة وأرشفة الوثائق, يتم من خاللها إضفاء الحجية 
ز
ي ف
وئز ي توائم التطور اإللكي 

ز الت  يعات والقواني  سن الترسر
ونية.   القانونية للوثيقة الرقمية والتعامالت اإللكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لتسهيل عملية تداول وإدارة ا
وئز وزارة لوثائق وتخليص اإلجراءات القانونية المتعلقة بتعامالت الاعتماد التوقيع اإللكي 
ونية.   عير البوابة اإللكي 

إيجاد قانون وتوصيف إجراءات مكتوب لحفظ وأرشفة الوثائق ينظم مدد حفظ الوثائق وتقيمها قبل أرشفتها ويكون 
 . ملزما لجميع الدوائر الحكومية

 :مصطلحات الدراسة 
( كل وسيط يقدم معلومات أو حقيقة تساعد عىل تقديم حقيقة وتكون لها الصفة 12ص، 2003) جرناز،  الوثائق

ي تقوم بها هيئة أو مؤسسة 
القانونية. أي أن الوثيقة سواء كانت مطبوعة أم مخطوطة فإنها تمثل جميع األنشطة الت 

 .رسمية أو غي  رسمية
ي ، األرشيف 

ي تجمعت عىل مر األيام نتيجة أداء وانجاز األنشطة ( تشي  الكلمة إىلي مجموعة الوثائق ا2005) السنبائز
لت 

ي آن واحد 
ز
ز ف ي أن كلمة أرشيف تحمل مدلولي 

 . واألعمال كما أنها تدل عىل المكان الذي تحفظ فيم الوثائق وهو ما يعتز
ي باستقبالها وفرزها وترتيبها ووصف، الوثائق األرشيفية 

ي علم األرشيف حيث يقوم األرشيفز
ز
ا ههي مجال الدراسة ف

ي مختلف المجاالت باعتبارها مصادر معلومات بشكل عام 
ز
ز ف وصيانتها ليقدمها لإلدارات عند الحاجة إليها وللباحثي 

ز لكتابة التاري    خ الصحيح بشكل خاص .   وللمؤرخي 
ونية ( هي عملية تحويل الملفات التقليدية إىل الوسائط المختلفة 188، ص  2001) الشامي ، االرشفة االلكتر

ائط الممغنطة أو األقراص الضوئية، ويمكن استعمالها   للحواسيب ات طويلة، مثل الرسر ، بحيث يسمح تخزينها لفي 
لفت الملفات األصلية من وسائط 

ُ
 التخزين التقليدية. كأداة مساعدة  إذا ت

ي عملية تقييم الوثائق نتيجة الخت 88، ص 2004) ابراهيم ، تقييم الوثائق 
ز
ف مستوى ال( تختلف الدول فيما بينها ف

ز دول العالم ، وعملية التقييم ُيقصد بها تحديد اهمية الوثائق وفقا لدورة حياتها وموضوعاتها  التقدم الحضاري بي 
ومن ثم تحديد اساليب حفظها الدائم او المتوسط او المؤقت تمهيدا للتخلص منها ، وتختلف اجراءات  تقييم 

 لمعلومات. تكنولوجيا ا المستمر نتيجة لتقدم وتطور العلوم وتطور  الوثائق الن مثل هذه االجراءات خاضعة للتعديل
ي االرشيف , خاصة فيما يتعلق بتحديد أهمية 

ز
ز ف ي يواجها العاملي 

عملية تقييم الوثائق من العمليات الصعبم الت 
مية , ذات رس الوثيقة من حيث كونها قديمة او حديثة , كذلك من حيث رسيتها او عدم رسيتها ، وكونها رسمية او غي  

ي تتضمنها ، و قد 
قيمة او عديمة قيمة ومع ذلك فهناك شبم اتفاق بأن الوثائق تستمد اهميتها من المعلومات الت 

 لفلسفات الدول المختلفة حول اهمية الوثائق 
ً
ي مجال تحديد قيمة الوثيقة  واهميتها, وفقا

ز
تعددت النظريات ف

 .  ها الرسمية , واىل طبيعة المادة الوثائقية نفس
 تعريف االرشفة: 

ي تسلمتها نتيجة 
ي صدرت من الوحدات االدارية المختلفة لهيئة أو ديوان أو الت 

هي مجموعة الوثائق غي  الجارية الت 
ي هذه اإلدارات واالفضل المحافظة عليها الهميتها التاريخية وذلك بان 

ز
، ثم انتهت الحاجة إليها ف لنشاطها اليومي

ي مكان
ز
ي فيها .  تجمع تلك الوثائق ف

ز بهدف تسهيل عملية البحث التاريخز  واحد وبنظام محدد ومعي 
ي  التقليدي أسباب التحول من األرشيف

 
ون  (2013) زهي  ،   إىل األرشيف اإللكتر

، وهي توضح وتحدد مشكالت األرشيف  ي
وئز ي أدت إىل التحول إىل األرشيف اإللكي 

هناك مجموعة من األسباب الت 
ي يمكن إجم

: التقليدي، والت  ي
 الها عىل النحو اآلئ 

 
 فقدان بعض أو جميع المستندات او نماذج الطلبات. 
  ز ز ولدى موظف معي  ي موقع معي 

ز
وط والمتكلف إىل الوثائق حيث تتمركز ف  .الوصول المرسر

 إهدار كثي  من الوقت والجهد بحثا عن معلومات مهمة. 
 صعوبة حض المستندات أو النماذج المطلوبة وتصنيفها. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ي أوعية مختلفة تشتت الوثائق
ز
 .والمستندات والنماذج ف

 صعوبة الوصول إىل المستند المطلوب أو النموذج المطلوب برسعة كافية. 
  . ي تتم عىل الوثائق والمستندات

 غياب آليم التوثيق والقيد لعمليات التعديالت الت 
 صالحيات وصول مفتوحة وغي  منضبطة للجميع عىل جمع البيانات والمعلومات. 
 ستوى األمان والحماية عىل المعلوماتانخفاض م. 
 تعرض النماذج والوثائق للفقد اوالتلف. 
 ي تتضمنها النماذج

ي المعلومات والبيانات الت 
ز
 .صعوبة البحث ف

 ي جمع البيانات وتوافرها
ز
 .عدم فاعلية النماذج التقليدية ف

 ي تتوقف عليها م
ز من مركزية القرار واألداء الت   .هماتهم وأعمالهممعاناة فريق العمل والموظفي 

 ال يمكن التصنيف والفهرسة بشكل مرن وسهل ألرشيف المعلومات بوضعم التقليدي. 
 ال يمكن البحث الرسي    ع ضمن أرشيف المعلومات التقليدي. 
  ي حالتها

ز
ال يمكن استخراج تقارير إحصائية عن حالة األرشيف والوثائق والنماذج وما تتضمنم من معلومات ف

 .التقليدية
 .إجراء تحليل رسي    ع ومقارنة للبيانات والمعلومات الستخراج نتائج أولية منها لصناعة القرارال يمكن 

ي 
ز
ي تتعامل مع الوثائق سواء ف

ي مختلف اإلدارات الت 
ز
ي يواجهها العاملون ف

وللتغلب عىل هذه المشكالت والصعوبات الت 
ي بوصفم بديال مناسب

ز الحل التقتز ي األرشيف يير
ز
نية من ا عن العمل التقليدي، لما توفره التقإدارة المحفوظات أم ف

ات أخرى يمكن عن طريقها تطوير  ز جاع، إضافة إىل عدة ممي 
ي التخزين واالسي 

ز
حلول عملية من حيث الدقة والرسعة ف

ي  ز )التقلي -العمل وأداؤه بشكل أفضل، كل هذا ويجب أال يتم إهمال العنض البرسر ي كلتا الحالتي 
ز
دي أو عصب العمل ف

) ورة االهتمام بتطويره بتدريبم وتأهيلم وإعداده نفسيا ، فال يخفز علينا عدم  -اآلىلي ز بشدة عىل ضز كي 
بل أن يتم الي 

ز الذين أصبح التعامل مع الورق هو اساس حياتهم اليومية  تقبل بعضهم للتقنية الحديثة خصوصا من الموظفي 
ي التفاهم مع التقنية الحديثة ، إضافة إىل وج

ز
يحة أخرى تتشوق إىل التعامل مع التقنية ويجدون صعوبة ف ود رسر

ورة االنتباه إىل أال تصبح التقنية الحديثة هي مجرد 
ي ميكنة العمل ، ومع ضز

ز
وع ف الحديثة، وتتعامل بتفاعل مع أي مرسر

 .ديكور جميل يضاف إىل المكاتب دون تفعيلة بالطريقة المثىل
ونية  (160، ص 2014) العيس ،  : نظم االرشفة االلكتر

ي إدارة المحفوظات واألرشيف أصبح مطلبا أساسيا 
ز
ي ف
وئز كات الستخدام نظم األرشيف اإللكي  إن اتجاه اإلدارات والرسر

ي أي خطة تطوير لتلك اإلدارات، وأن هذا االستخدام يجب أن يكون مسبوقا بدراسة وإعداد جيد لتكون االستفادة 
ز
ف

ونية عبارة عن دمج سهل االستخدام لخادم الشبكة و قدر اإلمكان عىل النحو األمثل ، فنظام االرشفة اال لكي 
ي 
ز
ز بالرسعة والسهولة ف  او المستوردة من ملفات اخرى وتتمي 

ً
المستخدم إلدارة الوثائق و الصور الممسوحة ضوئيا

  الخادم و المستفيد اما بالنسبة لطريقم عملم ف ي  (  Smart Doc) البحث و التصفح ويشتمل
ز ز رئيسيي  عىل مكوني 

ي : 
 كاآلئ 
ي بنية شجريم منظمم عىل خادم االرشفة .  –

ز
ي وتخزن ف

 عىل اي ماسح ضوئ 
ً
 تمسح الوثائق ضوئيا

 يستطيع المستخدمون البحث وتصفح الوثائق او ارسالها او معالجتها وذلك حسب صالحية كل مستخدم.  –
طة الوثائق و البيانات المرتبيركب برنامج خادم االرشفة عىل اي جهاز خادم ويندوز ويستخدم للتخزين وإلدارة  –

 بها. 
ز وتحريرهم او إلغائهم – ز إضافم المستخدمي   يستطيع نظام إدارة المستخدمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :أما النظام  المثاىلي لألرشيف يجب أن يكون
 .قابال للتعديل والمراجعة والتحديث –
ة –  .ان يحتوي النظام عىل أدوات بحث كثي 
ي الوثائقتسيي  األرشيف بالطريقة اآللية يسمح بالوصول  –

ز
 .إىل أدق المعلومات ف

 .ان يكون ذو قدرة عالية عىل التخزين –
ي أقل وقت وجهد –

ز
ز ف ز والمواطني  جاع الوثائق حسب احتياجات الموظفي 

 تسهيل عملية اسي 
ز معم – ز عليم والمتعاملي   .سهولة االستعمال للعاملي 
 .قلة تكلفتم من الناحية المادية –
ن يتم تصميمم من قبل جهة معينة ثم يتعذر عىل أي جهة أخرى القيام سهل الصيانة وال يحتوي عىل تعقيدات كأ –

 .  بصيانتم وتطويره
ونية  :  أهداف االرشفة االلكتر

ي و هو بلوغ محيط بال ورق وال وثائق ورقية . 1.  اتيخر
 هدف االسي 

ي ارسع وقت,  وذلك ان 2. 
ز
جاعها ف ونية من االرشفة االلكي  مواجهة التدفق الكبي  للوثائق بمعالجتها وحفظها واسي 

ي اكير من نسخم اصليم ومن ثم توزيعها 
ز
شانها ان تساعد عىل رسعة معالجم الوثائق بفهرستها وتكشفيها اليا وحفظها ف

جاع الوثيقة  عىل مختلف االطراف المعنية بها ، فلم يعد الموظف يشكو من بطء وصول الوثيقة اليم ، كما ان اسي 
 .  تنوع اصبح اكير رسعة وبطرق اكير 

ي أرشفة المعلومات 
 
 (79، ص 2009) العمودي ،  استخدام الحاسوب ف

ي أرشفة المعلومات وذلك من خالل : 
 
 يساعد استخدام الحاسبات اآللية ف

 الحتياجاتها -
ً
 .توحيد البيانات وجعلها تحت تضف األقسام المختلفة بتشغيلها وفقا

ي الفائدة منها  -
 .التخلص من البيانات الت 

ي األقسام المختلفة  -
ز
 . التخلص من تناقص البيانات ف

-  
ً
ونيا  . تحقيق االستجابة الرسيعة لطلبات األقسام المستفيدة حيث يجري التشغيل المطلوب إلكي 

-  
ً
 ألنظمة أكير إحكاما

ً
 .تحقيق األمان للبيانات والمعلومات بتكاليف أقل ووفقا

ونية ات االرشفة االلكتر  (163 - 162، ص 2014) العيس ،  :  ممت  
ونية وهي :  ات لألرشفة االلكتر   هناك عدة ممت  

 مستخدمي االرشفة مع توفي  الوقت مهما كان حجمها -1
ز  .  سهولة تبادل المعلومات بي 

ي سالسة.  انسيابية العمل داخل النظام  -2
ز
 بحيث تنتقل الوثائق عير مراحل العمل ف

 .  لجم الصورسهولم االندماج مع التقنيات المختلفة مثل معا -3
 .  الحفاظ عىل الرسية التامة للبيانات  -4
ز البيانات ضد اي مخاطر محتملم لألرشيف العادي -5  .  تامي 
ي المؤسسة  -6

ز
 .  تصنيف الوثائق بطريقم تالئم اسلوب العمل ف

 .  القدرة عىل التعامل مع كافم انواع البيانات -7
ي ارسع وقت امكانية استخدام اساليب البحث المختلفة للعثور  -8

ز
 .   عىل البيانات المطلوبة ف

9-  . ز ز المستخدمي  ي لتبادل الوثائق بي 
وئز يد االلكي   استخدام تقنيات متقدمة مثل الفاكس و الير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية:   مراحل االرشفة االلكتر
ونية  ، تشتمل عىل ما يىلي :  المرحلة االوىل : مرحلة تخطيط االرشفة االلكتر

ي حض الوثائق ورقمتنها وتحديد كميتها وإشكالها وأنواعها مثل :  اللون  / مرحله الدراسة و المسح : أ
ز
و تتمثل ف

 الحجم و الجودة الورقية 
ونية و اعداد قوائم تتضمن  ب/ مرحلة التحليل :  ي تحديد االولويات لتحويل الوثائق من الورقية اىل االلكي 

ز
و تتمثل ف

ين وجودها وحفظها و درجم نشاطها و هو بمثابة الجرد شامل البيانات االساسية للوثائق وتحديد اماكنها و عناو 
 للوثائق 

ي وتحديد تاري    خ اتالفها  ج/ مرحله بناء الخطة  : 
ها النهائ  ي وضع خطم لحفظ الوثائق  وتاري    خ تقرير مصي 

ز
وتتمثل ف

ز يحتوي عىل مصطلحات ككلمات م تاحيم فوكذلك تحديد نظام لتصنيف الوثائق بإسناد رموز تصنيفيم لها و مكيز
جاع الوثيقة.   الستعمالها عند البحث واسي 

مجيات : د  ي وقواعد / مرحله اختيار التر
وئز ي التضف االلكي 

ز
مجيات المختصة ف ات االلية و الير ز وتشمل التجهي 

 البيانات الالزمة و وضع الحقول المناسبة واختيار ادوات البحث . 
ي اعداد  ه/ مرحله اعداد قواعد البيانات : 

ز
ي ستتضمن حفظ ومعالجم الوثائق و تتمثل ف

قواعد للبيانات الت 
ونية.   االلكي 

ونية   المرحلة الثانية : مراحل التنفيذ لألرشفة االلكتر
وع وجمعها حسب  أ/مرحلم تحضي  الوثائق الورقية من اماكن حفظها او تواجدها اىل المكان المخصص لتنفيذ المرسر

ي اناتها التوثيقية ومستنداتها واستبعاد الوثائق المكررة منها والتصنيف محدد مثل الشكل اللون الحجم  بمختلف بي
ت 

 ال يصلح تكرار رقمتنها 
ة  ي يصعب رقمتنها مبارسر

 ب/ تصوير او نسخ الوثائق القديمة الت 
 ج/ ازالة الدبابيس من الوثائق الورقية والمراد رقمتنها

 
ً
 د/ فصل الوثائق المعدة للرقمة حسب نظام تصنيف معد سابقا

هه/   فصل الوثائق اىل مجموعات حسب اللون الوجم الحجم وغي 
وع.  جاعها بعد نهاية المرسر ها وتسهيل اسي  ز  و/ وضع عالمات عىل الوثائق لتميي 

ي حيث يتم تحديد تقنيات مثل الضوء واللون 
ي للرقمنة :تتم مرحلم الرقمنة عير ماسح ضوئ 

ز/ مرحلة التصوير الضوئ 
ن ورقم اىل صوره مرقمم وتخزن الصورةالمرقمة عىل اجهزه اليم ونظام تضف و الجودة وذلك لتحويل الوثيقة م

ي ليتم معالجتها 
وئز  الكي 

ي 
ز
ح/ مرحلم مراقبم الجودة :  يتم تدقيق الجودة للوثائق المرقمة ومقارنتها بالوثائق االصلية لتحديد النقائص سواء ف

ي جوده التصوير و اذا ما تم مالحظم نقص يتم ا
ز
 عاده التصويرالمحتوى او ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية:  ي األرشفة اإللكتر
 
ات المستخدمة ف مجيات والتجهت    التر

 :المستلزمات المادية  :أوال
ونية تتطلب توفي  

رة  األرشيفات اإللكي  ز عدد من أجهزة الحاسب الشخصي المجهزة بسواقات تشغيل األقراص الملي 
 أو  PENTIUM ميجابايت، ومعالج من الجيل األخي  من نوع( 128والمدمجة، وذاكرة عشوائية بسعة ال تقل عن )

AMD ( ز بم ، 800برسعة ال تقل عن ( ميجاهرتز، ويتحدد عدد األجهزة لكل قسم حسب حجمم ومجموع العاملي 
رية وماسحات ضوئية ز ونية ووسائط التخزين المنقولة.طابعات لي   .  مجموعة من الدعامات اإللكي 

مجيات : ثانيا  التر
ي تسيت  العمل، وهي نوعانتوفت  مج

 
امج الستخدامها ف  :موعة من التر

 ونظام PROFESSIONAL 2000 WINDOWS نظام تشغيل مثل: ، النوع االول : برامج تشغيل أساسية
SERVER  2000 WINDOWS   ي حالة إنشاء شبكة محلية، باإلضافة إىل مجموعة برامج المكتب
ز
 2000ف

OFFICE أو XP OFFICE  الشبكاتوبرامج تشغيل . 
ي 
 
ون ي : برامج تطبيق فكرة األرشيف اإللكتر

 
 وتجد أقسام األرشيف نفسها أمام عدد من الخيارات اآلتية النوع الثان

  امج ي مجال المكينة، لتتوىل عملية اختيار الير
ز
كات تجارية معروفة عىل مستوى الدولة أو العالم ف التعاقد مع رسر

 إجراءاتها .  المناسبة وإدخال البيانات وتخزينها وميكنة
  استخدام إحدى النظم اآللية الجاهزة لديها 
 تصميم برنامج جديد خاص بها 

يف,عبدالمحسن ،  مبادئ االرشفة  (47-46، ص  2012)الرسر
ي مرحلم المبكرة من انشاءها يؤدي اىل المزيد من الحفاظ : المبدأ االول 

ز
ونية خاصة ف التعاون مع منسر  الوثيقة االلكي 

ات طويلة وهذا ينعكس بالتأكيد ع كفاءة عىل الوثيقة  عية وقابليتها للحفظ لفي  وإعطاءها صفم الصحة والرسر
جاع  . العمليات الفنية القادمة من التقويم استبعاد واسي 

ي  
 
ة طويلة من الزمن حت  مع تغي  :  المبدأ الثان

عىل األرشيفات ان تتأكد من قابلية الوثيقة للحفظ وبقاؤها لفي 
جاع وهذا يحقق مزيد من الثقة من عدم ضياع المعلومات المخزنة عىل الوسائط  تقنيات وأجهزة الحفظ واالسي 
 التكنولوجية . 
ونية وتحديد قيمتها التاريخية   المبدأ الثالث :  عىل االرشيف ان يقوم بإدارة وتنفيذ عملية تقويم الوثائق االلكي 

 لمعايي  ومبادئ التقوي
ً
م ومن االفضل ان تتم عملية التقويم بعد انتهاء العمل للبحث وضبط مد استبقاءها طبقا

 .  اإلداري من الوثيقة حت  نضمن اكتمال مجموعة الوثائق ألن قيمة الوثائق ال تتضح إال إذا كانت كاملة
ونية من برامج و اجهزة ، لتأكد المبدأ الرابع :   عىل االرشيفات التأكد من توافر متطلبات حفظ وإتاحة الوثائق االلكي 

 من بقاء الوثائق متاحة عىل الدوام عىل إمكانية الوصول إليها وفهمها. 
 .  إجراءات عمليه االرشفة

١ . 
ً
ونيا  / الحصول عىل الوثيقة بشكلها التقليدي ثم مسحها الكي 

 .  / العمل عىل فهرسة الوثيقة2
 .  / ضغط المعلومات3
ي قاعدة او ملفات عىل حوامل مغناطيسية او 4

ز
 .  ضوئية/ التخزين ف

جاع االىلي للوثيقة5
 .  /ضمان إمكانية االسي 

 . / التوزي    ع عىل الشبكات الحاسوبية المختلفة6
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية  ي لألرشفة االلكتر امجر  (2015) رمزي ، كمال محمد ، التطبيق التر
ونية (  Front End) بمثابة الواجهة االمامية(  (Application Software  تعتير برنامج أو تطبيق األرشفة االلكي 

ي 
ز
ها يستطيع المستخدمون الدخول اىل النظام وإجراء التعديالت ، اما البيانات نفسها ف ي موجودة ف للنظام وعير

ي تعتير الواجهة الخلفية للنظام(  Database(قاعدة البيانات
فرات والت  ويتم ادخال ( ،  Back) Endعىل السي 
ي تحتوي عىل التاري    خ الذي تم فيم تخزين الوثيالبيانات الوصفية لكل وثيقة من خالل التطبيق الير 

ي والت  قة، نوع نامخر
 الوثيقة، اسم المستخدم الذي قام بعملية االدخال، والخ... 

مجية   أنواع التطبيقات التر
مجية  هناك ثالثة أنواع رئيسية من التطبيقات التر

1/Stand-Application alone :  ي يعمل عىل جهاز كمبيوتر واحد إذ تكون واجهات التطبيق هو تطبيق برمخر
وقاعدة البيانات موجودة عىل كومبيوتر واحد، هذا النوع من التطبيقات يكون غي  مكلف وذو مواصفات محدودة وال 

ونية وعادة يستخدم ألرشفة الوثائق والصور الشخصية.  فرات او الشبكة االلكي   يحتاج اىل السي 
2 /: Client Server based Application  ي ُينصبهو ز ويكون  تطبيق برمخر عىل كومبيوترات المستخدمي 

فرات عير الشبكة  ي الامربوطا بقاعدة البيانات الموجودة عىل السي 
ز
ونية. يعمل هذا النوع من التطبيقات ف شبكة اللكي 

 أي عندما تكون فروع المؤسسة قريبة من بعضها البعض(  ( LANالمحلية
3 /Application based Web  :ي يمكن الوصول إليم واستخدامم من خالل متصفح الويب هو تطبيق  برمخر
) Web Browser(انت نت أو االني  ونية مثل االني  يحتاج هذا النوع من التطبيقات اىل قاعدة  عير الشبكة االلكي 

فر  ي أماكن جغرافية بعيدة  )Server Web( البيانات وويب سي 
ز
ة ف وعادة يستخدم عندما تكون فروع المؤسسة منترسر
ي العديد من المدن . 

ز
ة ف كات الدولية، أو وزارة معينة لها مديريات ودوائر منترسر  عن بعضها مثل الرسر

ونية    طريقة الحصول عىل برنامج االرشفة االلكتر
ونية بإحدى  ي لألرشفة االلكي  مخر بعد اختيار النوع المناسب تستطيع المؤسسة المعنية الحصول عىل التطبيق الير

  :الطرق التالية
كة معينة مع اجراء بعض التعديالت إذا تطلب االمر بحيث تناسب متطلبات 1 ي جاهز من رسر اء تطبيق برمخر
/ رسر

وع  المرسر
ي للمؤسسة بالمواصفات المطلوبة2 كة متخصصة لتصميم وبناء تطبيق برمخر

 / االستعانة برسر
ي المؤسسة3 ي وتقنت  مخر ي داخل المؤسسة نفسها من قبل مير  ./ انتاج تطبيق برمخر

امجية إلدارة الوثائق  التطبيقات التر
ي إلدارة الوثائق بناء عىل احتياجات المؤسسة وامكانياتها وتكلفتها ،  هناك عدة معايي  تحدد ما هو أفضل تطبيق برمخر
اء فقط بل  تطبيقات إدارة الوثائق العالمية والمشهورة تكون عادة مكلفة وباهظة و مشكلة التكلفة ال تتوقف عند الرسر

ورية لتالئم متطلبات العمل، وكذلك تتعدى  ذلك اىل عملية اإلدارة والصيانة والتخصيص أي اجراء التعديالت الضز
ي إدارتها وصيانتها وسيضيف هذا الكثي  من التكاليف عىل المؤسسة 

ز
ز ف ز بل ومتخصصي  ز مدربي  تحتاج إىل موظفي 

ة حياة هذه التطبيق .   خالل في 
ي عالم التطبيقات ال يمكن

ز
ي األنظمة  وقد عرف ف

ز
ات ف أن يتم االعتماد عىل تطبيق وحيد مدى الحياة فهناك دائما تغي 

ي ضياع المنضفات 
 التغيي  من تطبيق إىل أخر وهذا يعتز

ً
ي قد تتطلب احيانا

كات والت  أو احتياجات المؤسسات والرسر
ي التطبيق من قبل

ز
ي دفعت ف

ة الت  ة تحتاج اىل مكونات باإلضافة اىل ما سبق ذكره فإن هذه التطبيقات  .الكبي  الكبي 
ي هي األخرى تكون مرتفعة التكاليف

 ( والت 
ً
فرات المتطورة مثل  مادية عالية المواصفات )كالسي 

 
 



   
   

                                                المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – الثامنالمجلد 

 
ي البحث ال –الثان

 
  م 2021 – شباط  – 15                                                               (   -  34 22) ص:  ثان

 

31 
ي مؤسسات المعلومات بي   النظرية والتطبيق                        صالح           

 
ونية للوثائق ف  الوثائق القومية السودانيةدراسة حالة دار  -األرشفة االلكتر

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 دار الوثائق القومية السودانية 
ن دار الوثائق  ز  ، وتخي 

ً
ز  عاما اث القومي وأرشفتم، وظلت ما يقارب اىلي  تسعي 

ور حفظ الي 
ُ
هي من أعرق واقدم د

ي شكلها  ) وثائق ، خرائط ، مخطوطات ، كتب ، رسائل جامعية( 30ة ما يفوق  من )السوداني
ز
( مليون وثيقة تختلف ف

ي تضمها فهناك الوثائق الجلدية والورقية وتحتفظ الدار بوثائق مهمة تغطي 
ز أوعية المعلومات  بتنوع الوثائق الت  وتتمي 

ي السودان باختالف مناشطها الس
ز
ياسية واالجتماعية والثقافية والفكرية،  اضافة اىل جميع الحقب التاريخية ف

ي تتعلق باألرس واألفراد إىل جانب العديد من 
المستندات التأريخية والدستورية والقانونية والمقتنيات الخاصة الت 

 كما قامت دار الوثائق بأرشفة الصحف السودانية وتحت
ً
 وعربيا

ً
ظ فالوثائق الخاصة بشؤون الدول المجاورة إفريقيا

 م . 1903بأول صحيفة صدرت عام 
ي السودان إىل عام 

ز
ي 1916تعود فكرة إنشاء جهة لحفظ الوثائق الحكومية ف

ز
ي ف
عت إدارة الحكم الثنائ  م، عندما رسر

ي جمع األوراق المالية والقضائية وأرشفتها، ثم تطورت الفكرة إىل تأسيس 1956م إىل 1898الحقبة الممتدة من 
ز
م ف

  م1948ن عام مكتب محفوظات السودا
ز مثل اإلعارة واالطالع، وترجمة وقراءة الخطوطات ، والتصوير  ز والدارسي  تقدم الدار خدمات عديدة للباحثي 

واالستنساخ، والقوائم والكشافات والملخصات، وخدمة اإلحاطة الجارية، وصيانة الوثائق وترميمها لذلك يقاس 
ز .كما تسغ إدارة الدار من لتوفنجاح دار الوثائق القومية بقدرتم عىل توفي   الو  ز والدارسي  ي يريدها الباحثي 

ي  ثائق الت 
ز فيها.   تعمل عىل تدريب وتأهيل العاملي 

ً
 بيئة عمل مالئمة ، ايضا

 :الهيكل اإلداري لدار الوثائق القومية السودانية
ي كل انحاء  . 1

ز
السودان حيث تقوم مد الدار اإلدارة العامة لجمع الوثائق، وهي اإلدارة المسئولة عن جمع الوثائق ف

بالوثائق الحكومية و تقوم بتفتيش وفرز وتقييم وتحويل الوثائق الحكومية ذات القيمة العلمية .كذلك تقديم 
 المشورة الفنية بشأن تنظيم وترتيب ارشيفيات الدولة الجارية. 

ي تقوم بحفظ الوثائق بطرق علمية . 2
واعداد االدلة الفهارس  إدارة الحفظ وخدمات الوثائق: وهي االدارة الت 

ي للمستودعات . 
ز
 الكشافات والبيلوجرافيات قبل إدخالها وتخزينها بصورة نهائية ف

ي مجال الحوسبة والرقمية  . 3
ز
ي ف
إدارة التقنية والتوثيق: هذه اإلدارة تم تأسست لمواكبة التطور العلىمي والتقتز

ونية وهي امتداد إلدارة البحوث والمخطوطات ا
ي و واألرشفة وااللكي 

ز
ي كانت تهتم بالتبادل الثقاف

جمع لسابقة والت 
 المخطوطات 

ونية ي حفظ وأرشفة المعلومات تعمل : وحدة المعالجة اإللكي 
ز
ي اطار االستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة ف

ز
ف

ز عىل الح ، بهدف مساعدة الباحثي 
ً
ونيا ونية عىل أرشفة المعلومات والوثائق إلكي  ول عىل صوحدة المعالجة اإللكي 

، لمواكبة آخر ي من يدوي إىل آىلي
 الوثائق التاريخية المتاحة لهم، وتهدف هذه الوحدة اىل تحويل العمل الوثائف 

ي الهيئة،  . 4
ز
ز ف إدارة الشئون المالية واإلدارية: تقوم هذه اإلدارة بتضيف الشئون االدارية والمالية وإدارة شئون العاملي 

انيات السنوية وحفظ حفظ المكاتبات الرسمية وتوفي  احتي ز  تقوم بوضع المي 
ً
اجات الدار المكتبية واالدارية ، ايضا

ي 
ي العمل والمظهر العام باإلضافة لتسي  كافة المتحركات الت 

ز
ز ووضع أسس االنضباط ف سجل وظائف العاملي 

ز   .تخدم العمل والعاملي 
ي هذه اإلدارة بالجانب  . 5

اإلعالمي وتوثيق عالقات الدار الثقافية مع إدارة إالعالم والعالقات العامة والتدريب : تعتز
 . ي  المحىلي والخارجر

ز  المؤسسات الشبيهة وذات الصلة عىلي المستويي 
 (2019ابو شوك ، )  إنجازات دار الوثائق القومية

 :
ً
ي اقتناء الوثائق واألرشيف، لتشمل وثائق المؤسسات الحكومية، ذات الصبغة العلمية واإلثباتية،   اوال

ز
ع ف التوس ة

. وأ
ً
ي تصدر محليا

 رشيف الصحافة، والمطبوعات الت 
ز عير االدلة والفهارس.  : تقديم الخدمات الوثائقية واألرشيفية للباحثي 

ً
 ثانيا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: توفي  المعلومة الصحيحة والموثقة من خالل المواد الوثائقية واألرشيفية المودعة بمستودعاتها . 
ً
 ثالثا

ي المجلس 
ز
، وذلك من خالل عضويتها الدائمة ف ي عىل الصعيدين الدوىلي واإلقليىمي

ي واألرشيفز
: ترقية العمل الوثائف 

ً
رابعا

ي والفرع اإلقليىمي لدول 1966الدوىلي للوثائق واألرشيف منذ عام  ي الفرع اإلقليىمي العرئر
ز
 ف
ً
 مؤسسا

ً
م، وبوصفها عضوا

 للمجلس الدوىلي ل
ز ق ووسط إفريقيا التابعي   لوثائق واألرشيف. رسر

ي يتم ارشفتها وطريقة حفظها : 
 وماهية الوثائق التر

ً
ونيا  ارشفة الوثائق الكتر

يد . يتم   بصورة دورية اىل االرشيف عير الير
ً
 أو يوميا

ً
يتم أرشفة الوثائق و المستندات الورقية بعد تجميعها اسبوعيا

ي 
ز
ي المستودعات المخصصة للحفظ بشكل تقليدي وذلك ف

ز
 مستودعات لحفظ الملفات الورقية . وضعها ف

ي تمت أرشفتها فيتم حفظها بصيغة
ونية عير  pdf الملفات الت 

ي المستودعات االكي 
ز
عير الكمبيوتر , ويتم حفظها ف
ي االرشفة 

ها ، جميع هذه العمليات يقوم بها أخصائ   وسائط تحميل من االقراص وغي 
ي وحدة االرشف

ز
ز ف ز خضع جميع العاملي  ة اىل التدريب عىل نظام االرشفة من خالل ورش عمل تدريب الموظفي 

ي   والتدريب الداخىلي والخارجر
 الخاتمة 

ي أن تتوجم إليم الجهود ويحطز بالعناية 
ونية لم اهمية بالغة وينبغز ز أن الموضوع االرشفة االلكي  ومما سبق يتبي 

ي تفيد الفرد والمجتمع
ي أخذ الدروس والعير الت 

  واالهتمام وينبغز
 جالنتائ
ونية دار الوثائق القومية السودانية . 1  هناك اهتمام بنظام األرشفة االلكي 
ز  . 2 ز كذلك التقليل من عدد العاملي  ز والدارسي  ي تقديم الخدمات  للباحثي 

ز
ا ف ونية سهل كثي 

نظام االرشفة االلكي 
ول.  ز  وتجويد عمل المسؤول مع تقبيل الجهد المير

ي الوثائق وتحوالتها ومتابعتها و  . 3
ز
ي دار الوثائق القومية هناك مراقبة ف

ز
 تطورها ومعرفة سي  المعامالت ف

ز  . 4 ي هو توفي  الحي 
 
ونية واالستغناء عن االرشيف الورف من اهم االسباب اىل دعت اىل التحول لالرشفة االلكي 

ي وكذلك توفي  الوقت و الجهد  . 
 المكائز

ز من خالل تطوير مهارتهم وتقوية مهنتهم العلمية و العم . 5 يبة لية , وذلك من خالل الدورات التدر االهتمام بالعاملي 
ي تقام داخليا وخارجيا . 

 وورش العمل الت 
ونية ملموسة, وتوفي  بنية تحتية  . 6

اكتساب ثقة المستفيد من خالل سغي دار الوثائق اىل تقديم خدمات إلكي 
ي تضمن استمرار رضا المستفيد . 

ونية و الصيانة الالزمة الت   متكاملة من أجهزة ونظم إلكي 
ي التنظيم و البحث  أدت . 7

ز
ي كفاءة أداء اقسام دار الوثائق القومية بحيث انها تساعد عىل الدقة ف

ز
االرشفة اىل زيادة ف

ي خدمة المستفيدين باقل تكاليف مقارنة باألرشيف التقليدي
ز
 .  , و رسعة االداء ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي
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وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
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