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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي تطبيق المهمة الثالثة لدعم مجالي االبتكار و ريادة األعمال جهود جامعة الملك عبد العزيز [
 
ف

   ] رياديةو تحولها لجامعة 

ي إعداد ال
 دكتورة / ريم علي محمد الرابغ 
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المهمة الثالثة ، االبتكار ، الجامعة الريادية ، الثورة الصناعية الرابعة ، ريادة األعمال ، : الكلمات المفتاحية

 م2030التحول الرقىمي ، رؤية 
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[The efforts of King Abdulaziz University in implementing the third 

mission to support the fields of innovation and entrepreneurship and 

transforming it into a pioneering university] 

 

Abstract: 

The study attempted to reveal the efforts of King Abdulaziz University in its 

transformation into a pioneering university in light of the era of the Fourth Industrial 

Revolution and the digital and environmental technologies that enhance the activities 

of innovation and entrepreneurship, which were reflected in the tasks and functions of 

vital community institutions . 

The university is one of these institutions that used a third task represented in 

Supporting innovation and entrepreneurship and transforming universities into 

investment institutions that support their community and their beneficiaries and 

encourage them to register patents and market the products of their pioneers to 

enhance competitive advantage and achieve the requirements of Vision 2030. The study 

used more than one scientific approach and method to achieve its goals and answer its 

questions and reached a set of results, including that King Abdulaziz University has clear 

efforts and movement in the field of supporting innovation and entrepreneurship, and 

that the university seeks to integrate with the Ministry of Education in the research and 

innovation system, as it Supporting global partnerships and benefiting from the 

expertise and experience of peer and related institutions . 

 The study recommended a number of recommendations, including the necessity of 

activating the application of the third task, providing its requirements, and working to 

unify the efforts made at the university in order to avoid repetition, rationalize spending 

and achieve benefit . 

Keywords: the third mission, innovation, the pioneering university, the fourth industrial 

revolution, entrepreneurship, digital transformation, 2030 vision 
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : ي  أوال : اإلطار المنهج 

 .المقدمة : 1

ي المفاهيم الوظيفية، و البنائية ،والهيكلية         
أحدثت الثورة الصناعية الرابعة ومخرجاتها العديد من التغيي  فز

ي  
ي تخدم المجتمع ، ومن هذه المؤسسات الجامعات الت 

ي المؤسسات الحيوية المحورية الت 
عىل مستوى العالم فز

لمفهوم التقليدي المستند للتعليم النمطي وضخ المجتمع بأفراد طالتها رياح التغيي  ، فلم تعد قادرة عىل الصمود با

تنقصهم المعرفة االبتكارية ،و اإلبداعية .لذا أدركت جامعات دول العالم حقيقة مفادها أن عليها التحول من جامعة  

ات ،و الممكنات العالمية من قبل منظمات دولية للكشف عن واقع   تقليدية إىل جامعة ريادية .وتم رصد المؤرسر

ي المجتمعات المعرفية. 
 االبتكار ،و ريادة األعمال فز

ي التعليم و البحث العلىمي ،        
ي المجتمع كان ينحرص فز

إذ أن المفهوم التقليدي للجامعات ،و أدوارها الوظيفية فز

ي فرضت 
الت  المجتمعات  ي كافة 

فز الرقمية  التحوالت  و   ، الرقىمي  االقتصاد  و   ، ي
المعرفز المجتمع  ي عرص 

فز عىل   أما 

ي ظل بيئة تنافسية ذات تطلعات مستقبلية توظف أحدث  
التنافس فز ز ،و  ي تسغ للنجاح ،و التمي 

المؤسسة الت 

نت األشياء ، و البيانات الضخمة ،و البلوكتشن ،و الطابعة ثالثية   التقنيات ،و تطبيقاته كالذكاء االصطناغي ،و إني 

، وظيفة  تتبتز  أن   ، التقنيات  .من  إلخ   .... المتالحقة  األبعاد  ات  التغي  تلك  استيعاب  شأنها  من  ثالثة  مهمة  أو 

اع للوصول إىل الريادة ،  اعات ،و براءات االخي  ها لخدمة المجتمع من خالل حزمة من االبتكارات ،و االخي  وتسخي 

 وتحقيق متطلباتها . 

ورة أن تعمل الجامعات ع        ا واضح المعالم ركزت فيه عىل ضز
ً
ىل مبدأ ضي    ح ،وواضح رسمت جامعات اليوم خط

تأهيل   ي محوره يعتمد عىل 
التوظيف و الذي هو فز القائم عىل  التقليدي  الجامعة  يقوم عىل االبتعاد عن مفهوم 

ي سوق العمل، ولم يعد هذا المفهوم مالئًما اليوم إذ أن الجامعات الحديثة تسغ 
ية لشغل وظائف فز الكوادر البرسر

ية مؤهلة  أن تكون ريادية ،لذا عليها أن تعمل ع ىل مبدأ خلق فرص العمل ،و إيجادها وذلك عن طريق كوادر برسر

ي مجال االبتكار  
ات فز منها ليس فقط بالعلم ،و المناهج التقليدية إنما مزودة بمعارف ، و أساليب ، وتجارب ، وخير

 ،و اإلبداع ،و ريادة األعمال  . 

ي       
ي دراسات ترتبط باالبتكار ،و ريادة وجامعة الملك عبد العزيز من المؤسسات الحيوية ، والت 

 لتبتز
ً
 سعت باكرا

عام   إىل  تعود  تناول   2012األعمال  الذي  و  الثالث  اجتماعها  ي 
فز بها  الدولية  االستشارية  الهيئة  قامت  ،حيث  م 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الذين يمثلون تخصصات خطوات منهجية نحو اإلبداع واالبتكار" الهيئة و  " بحضور خمسة عرسر من أعضاء 

ورة وضع خطوات للتحول لجامعة   أكاديمية مختلفة ات متعددة من مدارس عالمية متنوعة ،نادوا فيه برصز وخير

ريادية ،وذلك من خالل إرساء دعائم الحتضان االبتكار، و اإلبداع ،وتحويل مبتكرات الجامعة لمنتجات ،و مخرجات  

اكات مع القطاع الخاص، و توفي  الب يئات الالزمة داخل الجامعة من تعمل الجامعة عىل تسويقها ، و تعزيز الرسر

ز ورواد األعمال من  عي 
ات ،و حاضنات  أعمال ،ومراكز بحثية  لتفعيل ،و تيسي  دور المبتكرين ،و المخي  مختير

ي الجامعة ، و استثمار ذلك .   منسوئر

 . أهمية الدراسة : 2

 فكرًيا ،و معرفًيا ملًحا أمام المؤسسات الحيوية عالمًيا    
ً
تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي أصبح مجاال

ي المجتمعات المعرفية ، 
ي تسغ أن تكون مؤسسات ذات ريادة و الجامعات هي أحدى تلك المؤسسات فز

،و الت 

العزيز ذات جهود موثقة سعت لرسم خطوا الملك عبد  لهذا وجامعة  التحول نحو جامعة ريادية ،وقد عزز  ت 

 التوجه تطبيق الجامعة لمفهوم متطلبات نظام الجامعات الجديد. 

ريادة          ،و  واإلبداع   ، باالبتكار  تعتز  ي 
الت  المراكز  من  العليا مجموعة  اإلدارة  الجامعة عىل مستوى  لذا وظفت 

ي دعم
المبتكرين وريادة األعمال مع العمل    األعمال من خالل رؤى و رسائل متنوعة تصب جميعها فز االبتكار و 

ي التكامىلي مع وزارة التعليم ومبادرة تمويل البحث المؤسسي . 
 التعاوئز

،و         االبتكار  مجال  ي 
فز ي  العرئر و  السعودي  الفكري  لإلنتاج  إضافة  أنها ستمثل  إىل  الدراسة  أهمية هذه  وتعود 

اع ،و ريادة األعمال بالجامعات بشكل ع ي تعتز بتتبع واقع جهود جامعة الملك عبد  االخي 
ام ، ولرصيد الدراسات الت 

 العزيز نحو التحول لجامعة ريادية . 

 . مشكلة الدراسة :   3

ي السؤال الرئيس األت : 
 -ويمكن صياغة مشكلة الدراسة فز

تطبيق انعكاس  واقع  هو  الثالثة    مفهوم  ما  المملكة Third Mission المهمة  ي 
 
ف العزيز  عبد  الملك  بجامعة 

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أهداف الدراسة : . 4

ي : 
 -تسغ الدراسة إىل الوصول لتحقيق مجموعة من األهداف المحددة يمكن بلورتها فز

الثالثة    مفهومالتعرف عىل    . 1 الجامغي وماهيته(    Third Mission)المهمة  التعليم  ي مؤسسات 
أهميتها،  ا فز   ،و 

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مجال الدراسة وحدودها: . 7

ي انعكست عىل وظائف المؤسسات 
 أنتجته الثورة الصناعية الرابعة، و متطلباتها و الت 

ً
تناولت الدراسة موضوعا

ي أصبح لها مهمة حديثة تعرف بمسىم 
. و الجامعات هي إحدى تلك المؤسسات الت  ي

ي المجتمع المعرفز
الحيوية فز

التطرق إىل ذلك الموضوع من خالل الحدود األتية  ، و الدراسة الحالية بصدد (  Third Mission المهمة الثالثة) 

: 

ي مجال التعليم الجامغي ، واإلبداع، االبتكار  حدود الموضوعية: ال
المهمة ) من خالل منظور وريادة األعمال فز

  . (  Third Missionالثالثة 

وكاالت الجامعة باإلدارة العليا المنوط بها مجال االبتكار واإلبداع وريادة األعمال  ودعم متطلباتهم   الحدود المكانية: 

 . ي
، ووكالة الجامعة للتطوير، ووكالة الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفز : وكالة الدراسات العليا والبحث العلىمي  وهي

ي  تمت إجراءات الدراسة  الحدود الزمنية: 
 م  2022 / م   2021عام فز

ية.  الحدود اللغوية:  ز ز العربية واإلنجلي  ي تغطية اإلنتاج الفكري باللغتي 
 انحرصت الدراسة فز

 . مصطلحات الدراسة : 8

 :  تطرقت الدراسة لمجموعة من المصطلحات سيتم عرض المفاهيم اإلجرائية لها ، وهي

 : Third Missionالمهمة الثالثة 

ي تركزت حول إضافة مهمة ووظيفة 
ي عرص الثورة الصناعية الرابعة و الت 

وهي مهمة أنتجتها التطورات المتالحقة فز

ي تدعم االبتكار  
جديدة للجامعات تضاف إىل مهاما الوظيفية المتعارف عليها ) التعليم ، و البحث العلىمي ( وهي الت 

اعات وتحول الجامعات للريادية   .  ،و االبداع ،واالخي 

 : Pioneering Universityالجامعة الريادية 
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 إىل المخرجات و المنتجات و      
ً
ي تعكس الريادة إبتداءا من مدخالتها ومرورا بالعمليات اإلجرائية وصوًل

هي الت 

ة التنافسي  ز ز ،و تمويل االستثمارات لتحقيق المي  عي 
و    ة ضخها لسوق العمل مع دعم الرواد ،و المبتكرين ،و المخي 

اكة المجتمعية .   تقليل المخاطر وتعزيز الرسر

 : The new university systemالجامعات الجديد نظام 

ي أنه يسغ لتحقيق االستقاللية المقننة للجامعات و  
وهو نظام قائم عىل مجموعة من السمات يمكن إجمالها فز

ي تمكنها من تقليل اعتمادها عىل الموارد المادية من الدولة واالعتماد عىل مقدرتها و إمكاناته
ي تمويل ذاتها    ا الت 

فز

 . ستثمارية جديدة برؤى ا

 الدراسات السابقة : 

ي تتبعها 
ية عىل حرص   ألدبياتاعتمدت الدراسة فز ز ز العربية واإلنجلي  ي اإلنتاج الفكري باللغتي 

الموضوع فز

ي مجاالت االبتكار 
ي تندرج فز

ي التعليم الجامغي ،و اإلبداع ،واستعراض الدراسات الت 
و ريادة األعمال وتوظيفها فز

 عىل مستوى العالم و انعكاس ذلك عىل جامعة الملك عبد العزيز و 

الرسد   أسلوب  ي 
فز االعتماد  العربية  وتم  ز  باللغتي  األقدم  إىل  األحدث  من  ي 

الزمتز تيب  الي  عىل  السابقة  للدراسات 

ي سياق متصل. 
ية فز ز  واإلنجلي 

ي بعنوان( 2021دراسة الطروانة و اللهالي ) 
) درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعات الريادية  و الت 

تصاد و التنمية من وجهة نظر القيادات األكاديمية  بناء عل المكنات السبعة للمفوضية األوربية و منظمة االق

سعت الدراسة إىل التعرف عىل مدى تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الريادية من خالل قياس تواجد (  

من   312مقومات المفوضية األوربية و منظمة التعاون االقتصادي و التنمية السبعة وذلك من خالل استطالع أراء  

ز  القادة و   بالجامعات األردنية وهي :  األكاديميي 

 القيادة و الحوكمة .  .1

 ) األفراد ، و الحوافز(.  ةالقدرات التنظيمي .2

ي التعليم و التعلم .  .3
 ريادة األعمال فز

 مسارات ريادة األعمال.  .4
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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 
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 
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ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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  
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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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 جامعة ريادية كمؤسسة دولية .  .6

 اإلجراءات و الممارسات و الريادية للجامعة . قياس وتقويم  .7
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الجامعات األردنية إىل جامعات ريادية لتمتلك القدرة عىل االستمرارية . وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات 

ي ثقاف 
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فز
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 نحو الريادة. 

) Matschoss    &Repo    (2020دراسة   بعنوان  ي 
الت  و   Forward-looking network analysis ofم( 

ongoing sustainability transitions  ورة تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة وذلك (رك زت الدراسة عىل ضز

 الختبار التجارب و اإلجراءات للمجاالت البحثية العلمية المستحدثة من 
ً
ي تمثل معمًل

من خالل الجامعات الت 

ي تسغ للريادة عليه
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ىل منتجات استثمارية تعود بالنفع عىل المؤسسة وركزت الدراسة  مهارات مستفيديها لتحويل منتجاتهم البحثية إ

ي 
ي قطاع الطاقة و المدن الذكية فز

 فنلندا.  عىل الريادة فز

ي بعنوان )   Mohamed    &Banikدراسة  
 The Role of Research Centers in Saudi’s Universitiesالت 

in Supporting Creativity and Innovation: Descriptive Study   ناقشت الدراسة دور المراكز البحثية )

ي دعم االبتكار و االبداع من خالل وصف أنشطتها و إنجازاتها لتحقيق مستهدفات رؤية 
بالجامعات السعودية فز

ي معالجة احتياجات المجتمع السعودي بالشكل   2030
م وذهبت الدراسة إىل أن المراكز البحثية ذات دور محدود فز

تنمية االبتكار و االبداع وريادة األعمال وتعمل عىل   ةمل الجامعات السعودية مسؤوليالمطلوب و أوصت أن تتح 

تعزيز اإلنتاجية اإلبداعية بالتكامل مع مهام الجامعة الرئيسة التعليم و البحث العلىمي فالجامعات ذات دور ال يمكن 

ورة مشاركة الجامعا ي تحقيق التنمية المستدامة ونادت الدراسة برصز
ي مشاري    ع تعاونية عىل إغفاله فز

ت السعودية فز

ات ونقل المعرفة .   المحىلي و العالىمي بهدف االستفادة من التجارب و الخير
ز  المستويي 

 The status of innovation inم( بعنوان )  Khayati,  Anis & Selim, Mohammad     (2019دراسة  

Saudi Universities    ي متطلبات ( حاولت الدراسة أن تعطي رؤية قوامها الي
ز عىل االبتكار ،و ريادة األعمال فز كي 

مهام الجامعات وركزت عىل الجامعات السعودية ، وتوصلت إىل أن الجامعات السعودية تدعم االبتكار ،وريادة 

ي ثقافة االبتكار كمهمة رئيسة وليست 
األعمال ولكن مازال أمامها العديد من الجهود لتقليص الفجوة الرقمية و تبتز

نوي ،وتوفي  البنية التحتية المالئمة لتعزيز االبتكار وريادة االعمال و العمل عىل صقل مواهب المبتكرين كخيار ثا

اعات تدعم مستوى الجامعة و المجتمع المحىلي ، وأكدت 
ودعمهم بكل ما يحتاجون إليه للتوصل لمبتكرات واخي 

 محورًيا يد
ً
ي الجامعات طرح سؤاًل

 ور حول من هي الجامعة المبتكرة ذات الريادة ؟الدراسة أن عىل صناع القرار فز

 universities connecting the dots Representation of( بعنوان )  2019و أخرون )    Wilsonدراسة   

the Free State of Bavaria to the European Union Rue   ذهبت الدراسة إىل أن االبتكار يعد مفتاحا )

الذي يتسم بعدم الثبات ورسعة التغي  و أنه المحرك الرئيس للتنمية االجتماعية  لمواجهة تحديات العرص الراهن  

التنافسية وسط  ة  ز المي  المجتمع من تحقيق  والثقافية و االقتصادية محليا وعالميا ، كما وأنه عنرًصا هاًما يمكن 

ي تتسم باالستدامة المشاري    ع و العروض المتوالدة بشكل مطرد و أن االبتكار يدعم إيجاد الحلول غي  النم
طية و الت 

و حت  يتستز لالبتكار من أداء أدواره ال بد من توافر مجموعة من المتطلبات منها قاعدة معرفية ثرية و سياسات 
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ورة تعزيز أنشطة  ز و اإلبداع ونادت الدراسة برصز منظمة و أفراد ذوي مهارات رقمية ومواهب مختلفة يسعون للتمي 

اكات مع القطاعات المختلفة و أكدت  االبتكار الرقىمي و االبتكا ي رسر
ورة تعزيز التعاون و الدخول فز ر المفتوح مع ضز

ين .  ي جامعات القرن الواحد و العرسر
ي ثقافة االبتكار و توفي  متطلباته فز

ي تبتز
 الدراسة عىل دور الجامعات الفاعل فز

) Aragonés     (2017دراسة      بعنوان   )Managing the Third Mission Introduction: Strategic 

Hiring and Institutional Capture   ي العرص الرقىمي شهدت إضافة رئيسة
( أكدت الدراسة أن الجامعات فز

ي دعم  
لمهامها المتعارف عليها وهي التعليم و البحث و لم تعد تقترص عليها بل أضيف لهما مهمة ثالثة ، تتمثل فز

اتيجيات و ريادة األعمال . وبدأت هذه المهم  ياالبتكار  ي خطط و سياسات و اسي 
ي أدبيات الموضوع وفز

ا فز زً ة تأخذ حي 

و   التدريس  يقترص عىل  ال  أن دورها  الجامعات حقيقة  أدركت  إذ  ز  التمي  و  للتفرد  ي تسغ 
الت  الحديثة  الجامعات 

غي  المألوف   ةيالفصول الدراسية و التعليم و البحث العلىمي و متطلباتهم إنما ال بد أن تفسح المجال للتفكي  االبتكار 

متنوعة   لتمثل مصادر دخل  توظيفها  ي مرستها ويمكن 
الجامعة فز تدعم  أفكار و رؤى خالقة  و  بمفاهيم  للخروج 

للجامعة بشكل مستدام يضمن االستمرارية و عدم الركون للدعم الحكومي وحده . فالجامعة من خالل المهمة 

ي رأس المال ا
ي طاقاتها وفز

ي تتواءم الثالثة يمكنها االستثمار فز
ي بها و العمل عىل تسويق منتجاتهم الت  لفكري و البرسر

ة وذات العالقة .  اكات و التعاون مع الجهات النظي   مع متطلبات سوق العمل المحىلي و العالىمي من خالل الرسر

ي برامج ال  ح( بعنوان ) تصور مقي  2017دراسة مطاوع و أخرون)  
تجربة لتفعيل االبتكار و االبداع و ريادة األعمال فز

ي 
ح لتفعيل االبتكار، واإلبداع ، وريادة األعمال فز التكاملية للجامعات الخليجية ( سعت الدراسة لوضع تصور مقي 

 ر الجامعات الخليجية من خالل إطار التجربة التكاملية و التعرف عىل مبادراتها و استعراض كل ما له عالقة باالبتكا

ات ، و تجارب لجهود الجامعات و مؤسسات التعليم العاىلي ،و االبداع ،وريادة األعمال من مفاهيم ،و 
اهمية ،ومؤرسر

ي تواجه التطبيقات 
ي تعزز مفهوم االبتكار و ريادة  األعمال كما ناقشت الدراسة المعوقات الت 

العالمية و العربية الت 

ورة المرتبطة بالتجربة التكاملية عىل مستوى الجامعات الخليجية ، وخرجت الدراسة بجملة من ال توصيات منها ضز

اكات .   ات وعقد الرسر ي الجامعات الخليجية ، وتعزيز تبادل الخير
 تفعيل مهام مراكز االبتكار و ريادة األعمال فز

 التعليق عل الدراسات السابقة : 

ي الجامعات لمهمة ثالثة تضاف      
ا ومناديا لتبتز

ً
يتضح من خالل استعراض أدبيات الموضوع أن هناك توجها مؤيد

ها  لمهامها الرئيسة المتعارف عليها وهي : التعليم ، والبحث ، و االبتكار و ريادة األعمال. وأن المهمة الثالثة لها كغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

مث المتطلبات  من  مجموعة  الحيوية  المهام  ثقافة من  ي 
تبتز ورة  مع ضز المنظمة  اتيجيات  اإلسي  و  السياسات  ل 

 مجتمعية قوامها االبتكار ،وريادة األعمال . 

 ثانًيا: اإلطار النظري: 

ي    مهام  تعد الجامعات مؤسسات ذات       
بلورتها فز التعليم والبحث و    ثالث مهاممتداخلة ويمكن  رئيسة وهي 

ي نظرة تحليله لتلك  و   التأثي    و ريادة األعمال تتبادلاالبتكار  
ي المجتمعات المحلية والعالمية، وفز

نجد   المهام  التأثر فز

و ريادة األعمال، وهذه الفلسفة  ،ترابطا وثيقا بينهما إذ أن التعليم قوامه البحث العلىمي و األخي  يستند عىل  االبتكار  

اتيجية إذ تبنت تصورات ي النوع   لم تغفل من معظم الجامعات العالمية و خططها اإلسي 
ي الدرجة وليس فز

مختلفة فز

ها وترجمتها عىل أرض الواقع الفعىلي ،و ريادة األعمال  ركزت فيها عىل تحقيق متطلبات االبتكار   و العمل عىل توفي 

ي أدبيات الموضوع . 
ي التجارب العالمية المسجلة فز

 وتعددت السيناريوهات فز

الثال ا وأجمعت معظم الدراسات عىل استحداث         للجامعات كمؤسسات حيوية    Third Mission  ثةلمهمة 

ي فرضتها التطورات التقنية المتالحق 
ي المجتمع و الت 

ي عرص الثورة الصناعية الرابعة . وتتمثل هذه المهمة   ةفاعلة فز
فز

ي ثقافة االبتكار ،و ريادة األعمال .لذا 
ي تبتز

ي دعم  االبتكار ،وريادة األعمال ، وأصبحت القوة للجامعات تتمثل فز
فز

 بشكل مستمر وهو :  
ً
لسؤال و لإلجابة عن هذا ا  من هي الجامعة المبتكرة ؟فإن الجامعات مطالبة بأن تطرح سؤاًل

اتيجيات المنظمة لهما بهدف تحقيق  ال بد من إرساء الدعائم الرئيسة لدعم االبتكار ،و ريادة األعمال ،ورسم اإلسي 

المجتمع   لرفد  مضافة  قيمة  ويمثل  للجامعة  ي 
المعرفز للرصيد  تضاف  ي 

الت  لالبتكارات  الوصول  و  النتائج  أفضل 

 وتحقيق التنمية المستدامة . 

نت أن    يناعرفت جامعة فو قد       ي موقعها الرسىمي عىل شبكة اإلني 
للجامعات    Third Mission المهمة الثالثةفز

الجامعات  عىل  ايدا  ز مي  طلبا  أحدثت  ي 
الت  االجتماعية  ،و  االقتصادية  التحديات  لمواجهة  حتمية  جاءت كنتيجة 

اتها و تجارب  ها ومعارفها لدعم وخدمة المجتمع من خالل االبتكار ،و ريادة األعمال ،و نقل المعرفة   لتوظيف خير

  ( المجتمع. وقد ذهب  لخدمة  تعزيًزا  ي 
تعاوئز ي نسق 

فز ي    Agasisti ،2019األكاديمية 
الت  الثالثة  المهمة  أن  إىل   )

ي تطوير ،وخدمة المجتمع برؤى خالقة  
فرضتها التقنيات الرقمية المتالحقة عىل الجامعات هي مهمة تساهم فز

ز ركزت)،  ي حي 
ق طرق إذ أنها   Mariaina ،2018،وابتكارات فز ( عىل أن المهمة الثالثة جعلت الجامعات أمام مفي 

 Callagher) تمثل ظاهرة هامة ومتطورة بشكل فلكي وذات ارتباط بكافة المجاالت العلمية ،و المعرفية و أكدوا  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

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

ي الطب               
ي ساهمت فز
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% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 تحديد األولويات من قبل الجامعة   .1

اتيجيات و الخطط لتنظيم وضمان تحقيق تلك األولويات وترجمتها عىل أرض الواقع .  .2  صياغة اإلسي 

 الحصول عىل موارد ماليه وتنمية مصادرها بشكل يضمن التنوع و االستدامة .  .3

اع للجامعة وحماية الملكية الفكرية لها و  تسويق الخدمات و المنتجات و األفكار و االبتكارات وبراءا .4 ت االخي 

 العمل عىل تعزيزها و دعمها استثمارًيا. 

ورة أن تتبتز الجامعات المعتمدة عىل المهمة الثالثة العمل المؤسسي لكي   ,Agasisti 2019و أكد )     ( عىل ضز

للمعاير  للجامعة وفقا  الذي يحسب  المؤسسي  العمل  ريادة األعمال تحت مظلة  باالبتكار و  يرتبط  ما  تنظم كل 

 العالمية . 

الثالثة   المهمة  الموضوع بشأن  أدبيات  ي 
فز التعريفات  العديد من  الباحثة ألن وبعد استعراض  للجامعات تذهب 

ي اإلنتاج الفكري و متنوعة بتنوع الخلفيات العلمية و الثقافية و االقتصادية و المجتمعية 
هناك اجتهادات متعددة فز

أنها مرحلة انتقالية ألي  وعدم وجود مفهوم موحد إال أن معظم االجتهادات تدور حول أهمية المهمة الثالثة و 

ي التصنيفات العالمية و تتبلور مهام  مؤسسة حيوية تسغ للتطوي
ر ،و تسويق ذاتها و والوصول إىل مراتب متقدمة فز

ي تعزيز االبتكار، و ريادة األعمال و توظيفهما لخدمة الجامعة و المجتمع . 
 المهمة الثالثة فز

 بد من التعري    ج  وبعد التعرف عىل مفهوم المهمة الثالثة و ماهيتها ،و أهميتها ومراحل التحول لجامعة ريادية . ال 

ي تحول دون الوصول لتحقيقها . 
 عىل العوائق الت 

ز خاصة وعامة وتعددت التقسيمات  ح و التفصيل و تنوعت تلك العوائق ما بي  وقد تناولها اإلنتاج الفكري بالرسر

ي أرب  ع أنواع:  2016لهذه العوائق منها تقسيم ) زقاي،  
 .معوقات ترتبط بالطالب 1( الذي حرص تلك المعوقات فز

ي المقررات الدراسية و بدرجات مرتفعة ، 
الجامغي مثل تفكي  بعض الطالب الذي يقترص فقط عىل بلوغ النجاح فز

ي إمكانياتهم و قدراتهم . 
 عدم تعود الطالب عىل التعبي  عن آرائهم ومناقشة أفكارهم، نفص ثقة بعض الطالب فز

األ 2 إعطاء  ي عدم 
:تتبلور فز الجامغي  باألستاذ  ترتبط  ، . معوقات  االبتكارية  لتنمية مهاراتهم  ستاذ فرصة للطالب 

التقييم  ز طرق  التفكي  خارج الصندوق ، تركي  التحليل ،و  النقد، و  ز وإغفال جوانب  التلقي  االعتماد عىل أسلوب 

ي تقيس حفظ الطالب. 
 للتحصيل العلىمي عىل االختبارات الت 
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وعىل حسب ما ورد فز

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الجامعة ، ضعف الجامعية : غياب برامج دعم االبتك  ة. معوقات ترتبط بالبيئ3
ار، و تعزيزها لدى صناع القرار فز

ات المطلوبة لتنمية االبتكار .  ز  اإلمكانيات ،و البنية التحتية ،و التجهي 

ي تحقيق  4
الدراسية لمفهوم االبتكار ،و توظيفه فز المقررات  الدراسية: ضعف دعم  بالمقررات  . معوقات ترتبط 

ي بعض ا
ي ال تخدم متطلبات االبتكار . أهدافها ، تتدفق ،و غزارة المعلومات فز

 لمقررات الدراسية و الت 

ي المملكة العربية السعودية (  
 
م و انفردت 2016واتفقت نتائج ورشة عمل )معوقات االبتكار لدى الشباب ف

ي : 
 بإضافة مجموعة من المعوقات تمثلت فيما يأن 

 التفكي  النمطي .  .1

ي الحصول الرسي    ع عىل إيجاد حلول للمشاكل دو  .2
ي التحليل النقدي لدراستها ، والوصول الرغبة فز

ن التعمق فز

 للبدائل. 

ء جديد.  .3 ي
ي كثي  من المجتمعات خشية من تجربة أي شر

 مقاومة التغيي  وهي عقبة تتمثل فز

 غياب التعاون و االعتقاد أن التنافس يفرض العمل الفردي .  .4

 معوقات ترتبط بضعف دعم األرسة لألبناء لتعزيز مهارات االبتكار لديهم .  .5

ي تعمل عىل إتاحة التقنيات الرقمية.  .6
ي ضعف النواحي المالية الت 

 المعوقات المادية ، تتمثل فز

:  2017و آخرون ،  Lucasوبلور )  ي
 ( معوقات تحول دون تحقيق مهام المهمة الثالثة تمثلت فيما يأن 

 ضعف البنية التحتية .  .1

وقراط  .2  .  يةالبي 

 غياب السياسات المنظمة.  .3

 الواضحة لالبتكار ،و ريادة االعمال . غياب الرؤية  .4

ي االبتكار ،وريادة األعمال .  .5
 عدم وضوح توظيف مفهوم االستثمار فز

وتذهب الباحثة إىل أن هذه المعوقات ،و العقبات قد تضيق أو تتسع وفقا للظروف المحيطة بالجامعة كمؤسسة  

ي مجتمع ما ليس بالرصز 
ي وأن ما يمثل عقبة فز

ي أي مجتمع معرفز
ي المجتمع اآلخر ، حيوية فز

ورة أن يمثل عقبة فز

المجتمعات  ز  بي  الرقمية  الفجوة  من  و  الحواجز  من  المتالحقة قلصت  وتطوراتها  الرابعة  الصناعية  الثورة  ولكن 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي التعليم الجامغي ، إذ  
ورة توظيف االبتكار وريادة االعمال فز المعرفية ، وركزت معظم برامج التحول الرقىمي عىل ضز

ي المجتمع . أنه يعد الذراع 
 المحرك للتنمية المستدامة فز

ي المجتمع ،والتعليمية أحدها أن يتبتز صناع القرار إمكاني
ي المؤسسات الحيوية فز

 ةيتطلب االبتكار ،و ريادة االعمال فز

ات تقيس المشاري    ع المبتكرة .منها عىل سبيل المثال ال الحرص ،)  مؤشر قياس النتائج و تقيمها من خالل مؤرسر

ي الدول من   Global Innovation Index 2021)العالمي  االبتكار  
وهو مؤرسر مركب يسغ لقياس آداء االبتكار فز

ية والبنية  ي ) مدخالت ، ومخرجات ( تقاس األوىل اعتمادا عىل المؤسسات و الموارد البرسر
خالل معطيات تتمثل فز

 خرجات المعرفة و التقنية و االبداع . التحتية و السوق المحىلي و التجارة الرقمية . أما المخرجات تقاس عىل م

األوربية المفوضية  االقتصادي  EC)  ()(European Commissionممكنات  التعاون  ومنظمة 

ي OECD) ()Organization for Economic Co-Operation & Developmentوالتنمية
فز تمثلت  ي 

والت   )

 سبعة مكونات: 

 القيادة و الحوكمة .  .1

 األفراد ، و الحوافز(. القدرات التنظيمية )  .2

ي التعليم و التعلم .  .3
 ريادة األعمال فز

 مسارات ريادة األعمال.  .4

 عالقات الجامعة الخارجية لتبادل المعرفة.   .5

 جامعة ريادية كمؤسسة دولية .  .6

 قياس وتقويم اإلجراءات و الممارسات و الريادية للجامعة .  .7

ي مؤرسر االبتكار ا
  2021لعام    ( Global Innovation Index) (GII)لعالىمي  وقد جاءت المملكة العربية السعودية فز

ي المرتبة  
ي    131عىل مستوى العالم من أصل    66م فز

 ولعل هذه القفزات الت 
ً
دولة ، واحتلت المرتبة الثانية عربيا

ا بتوجه الدولة وصناع القرار نحو تعزيز برامج اال  ً ي مجال االبتكار و ريادة األعمال يعطي مؤرسر
بتكار  حققتها المملكة فز

ا لمستهدفات رؤية 
ً
ي مؤسسات المجتمع و الجامعات من ضمنها تحقيق

 م .  2030و ريادة األعمال فز

ي ثقافة 
و جامعة الملك عبد العزيز لم تكن بمعزل عن هذا الحراك وتوظيف المفاهيم الحديثة وعمدت إىل تبتز

اتيجياتها المتطلبات الالزمة لتح ول الجامعة من مؤسسة تقترص عىل مهام االبتكار ،و ريادة األعمال وضمنت إسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

التعليم والبحث إىل جامعة ريادية تعتز بشؤون  االبتكار، و ريادة األعمال وقد أنشأت العديد من المراكز الستيعاب 

ي مجال االبتكار،  
كز هذه الدراسة    و األدوار المطلوبة فز المراكز التابعة لوكاالت هذه  استعراض  عىل  ريادة األعمال. وسي 

 امعة عىل مستوى اإلدارة العليا. الج

ي صيغة جداول تتضمن الرؤية، و الرسالة، و األهداف ،و التبعية لكل مركز من هذه  
وسيتم عرض هذه المراكز فز

موقع   االعتماد عىل  تم  وقد   . المستقبلية  تطلعاتها  و  إسهاماتها،  و  الضوء عىل جهودها،  تسليط  بهدف  المراكز 

ة  الجامعة الرئيس لتتبع هذه الم ي تندرج تحتها مراكز ذات عالقة مبارسر
راكز . وتمركزت حول وكاالت الجامعة الت 

ي الوكاالت األتية: وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث العلىمي ، وكالة الجامعة  
باالبتكار وريادة األعمال و تمثلت فز

ي . 
 للتطوير، وكالة الجامعة لألعمال و اإلبداع المعرفز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي ا العدد  – عشر ثان

 
ي عشر  البحث –  لثان

 
 م2022  –شباط   –  15                                                      (  246 - 294   ) ص:   الثان

 

 

262 
 الرابغي                 جهود جامعة الملك عبد العزيز في تطبيق المهمة الثالثة لدعم مجالي االبتكار و ريادة األعمال و تحولها لجامعة ريادية     

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

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مجا
 
ي تساعد المتدرب عل تأهيله ف

ل عمله و اكتسابه المعلومات المهارات الذهنية والسلوكية الت 

ي مجال عمله 
 
 الجديدة والتطورات الحديثة ف

مركز الملك فهد   3

للبحوث 

والدراسات  

 الطبية

ي البحث عن أفاق جديدة للوقاية من االمراض أو عالجها أو منع مضاعفاتها  
 
 ف
ً
تتمحور جهود المركز أيضا

اته عل مختي  للكيمياء ومختي  للمنتجات ي   لذلك تشتمل مختي 
 
ي بالبحث عن مواد فعالة ف

الطبيعية يعت 

ي بالتأكد من سالمة وفاعلية الوصفات  
البيئة الطبيعية المحلية ومختي  للدراسات ما قبل الشيرية يعت 

الشعبية والموروثة والمواد المشيدة حديثا. كما أن مختي  الكشف عن المواد المشطنة ومختي  الكشف  

ي  عل التأثي  النفسي أو تأثي  اال 
 
ات تلعب دورا هاما ف دوية والمواد عل االجنة أثناء الحمل فهذه المختي 

حماية المجتمع من المواد الخطرة. ولدراسة تأثي  المواد واألدوية عل اإلنسان تم إنشاء وحدة لألبحاث 

كافة األبحاث الشيرية عالية التأهيل ومتوافقة مع المعايي  و المتطلبات العالمية, وتعتي  البوابة الرئيسية ل

 األساسية والتطبيقية ألفراد المجتمع. 

مركز التمي     4

ي  
 
ي ف

البحت 

الدراسات 

 البيئية

 

الثقة  ونيل  الصدارة  إل  السغي 

ي مجال 
 
الوطنية والدولية والتمي   ف

الثلوث  وأبحاث  البيئة  أبحاث 

ي  
 البيت 

التنمية  تحقيق  عل  العمل 

نتائج  خالل  من  المستدامة 

ي  البحوث والدراسات ال
 
بيئية ف

ومعالجة   والماء  الهواء  تلوث 

توفي   و  الصلبة  المخلفات 

المبنية عل   المعامل  خدمات 

ي  
 
ف المساهمة  و  عالية  جودة 

 خدمة المجتمع. 

إجراء األبحاث العلمية والنشر   .1

ي المجالت المصنفة عالمًيا. 
 
 ف

ا للمواصفات  .2
ً
تطوير المعامل وفق

 العالمية. 

ات البحثية   .3 استقطاب الخي 

المحلية والعالمية من مختلف  

 التخصصات ذات العالقة. 

اكات   .4 تنمية العالقات والشر

البحثية والمجتمعية مع  

القطاعات ذات العالقة محلًيا  

 ودولًيا. 

ي المؤتمرات   .5
 
إقامة/المشاركة ف

والمنتديات وورش العمل  

 العلمية. 

تقديم الدعم العلمي والمادي   .6

 لطلبة الدراسات العليا. 

ي لكافة فئات نشر الوعي البي .7
ت 

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

إعداد القيادات البحثية الوطنية  .8

ي المجاالت البيئية. 
 
 ف

تقديم الدراسات والخدمات   .9

المعملية للقطاعي   العام  

 والخاص. 

تنمية قدرات المركز عل   .10

 . ي
 التمويل الذان 

مركز التقنيات  5

 متناهية الصغر 

المستدامة   التنمية  ي 
 
ف المساهمة 

السعودية بصفة بالمملكة العربية  

ي بصفة عامة   خاصة و العالم العرن 

وتوطي    الريادة  خالل  من 

المتناهية  التقنيات 

 الصغر)النانية(. 

وتطوير   نقل  ي 
 
ف للتمي    السغي 

الحي    من  النانو  تقنيات 

الواقغي  التطبيق  إل  المعملي 

المنتجات  عالم  ومشاركتها 

ي تخدم التنمية 
االقتصادية الت 

األ  تعزيز  و  بحاث المستدامة، 

ي مجاالت 
 
العلمية الطموحة ف

النانو، و توثيق الصلة المهنية 

بي   الجامعات و عالم الصناعة  

البيئة   نوفر  وأن  بالمملكة، 

و   للمتخصصي    المحفزة 

النانو  مجاالت  ي 
 
ف المهتمي   

و   ي 
التقت  االبتكار  و  لإلبداع 

النمو العلمي بالمملكة والعالم  

ي و اإلسالمي .   العرن 

الباحثي   و  استقطاب العلماء و  .1

من داخل وخارج المملكة للعمل  

ي شت  مجاالت 
 
المثمر واإلنتاج ف

 التقنيات متناهية الصغر. 

توفي  البيئة البحثية المحفزة   .2

ي أحدث المجاالت  
 
للعمل ف

 للتقنيات متناهية الصغر. 

ي    .3
 
كي   عل البحث العلمي ف

الي 

أهم المجاالت التطبيقية لتقنية 

 النانو ذات األهمية للمملكة. 

ي   .4
 
أن يكون مرجعية علمية ف

ي  
 
مختلف مجاالت النانو ف

ي واإلسالمي من    العرن 
العالمي  

خالل تقديم االستشارات  

العلمية وتدريب المالك  

ي واإلسالمي  السعودي والعرن 

 عل أحدث تقنيات النانو. 

اكات دولية مع   .5 تأسيس شر

الجامعات والمعاهد و دور  

ة لنقل وتوطي   التقنيات   الخي 

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢
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ُ
فّية". وت
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

 الحوادث

تمي    مركز  خالل  من  مجتمعنا 

ي الحوادث   وشامل لرعاية مصان 

والحفاظ عليه لضمان توفي  

الخدمات الصحية الالزمة  

لمرض الحوادث ، وذلك عي  

توفي  نظام متكامل من  

الرعاية الطبية المتواصلة منذ  

الكشف األولي عن اإلصابة  

وعي  العناية الشيرية وانتهاًء  

بإعادة التأهيل، والعمل عل  

ي ل
لحد من إيجاد برنامج وقان 

 إصابات الحوادث. 

خالل مركز تمي   و شامل لرعاية 

ي الحوادث.   مصان 

مركز التمي     8

ي الطاقة  
 
ي ف

البحت 

المتجددة ونظم  

 القوى

ي مجال 
 
ي ف

إنشاء مركز تمي   بحت 

ددة ونظم الطاقة الطاقة المتج

ي  
الكهربائية كمجتمع أبحاث وطت 

 وإقليمي ودولي عالي الجودة. 

تطوير تقنيات مبتكرة لضمان  

توفي  مستدام للطاقة من  

ي 
 
خالل دعم برامج األبحاث ف

مجال الطاقة المتجددة  

ي  
 
ونظم القوى الكهربائية ف

جامعة الملك عبد العزيز  

إليجاد حلول فنية وإجرائية 

ي باحتياجات 
البالد  تف 

 المستقبلية من الطاقة. 

ي الطاقة  
 
ي ف

أهداف مركز التمي   البحت 

تقديم  الطاقة هي  وأنظمة  المتجددة 

الدراسات  وإجراء   ، االستشارات 

الحلول  وإيجاد   ، والعملية  النظرية 

الفنيي     وتدريب  المناسبة 

مجال  ي 
 
ف والباحثي    والمهندسي   

الطاقة   ونظم  المتجددة  الطاقة 

المجاالت البحثية  الكهربائية. تشمل  

 الرئيسية للمركز: 

 الطاقة.  .1

 الخاليا الشمسية.  .2

 الطاقة الشمسية الحرارية.  .3

بالشبكات  .4 األنظمة  ربط 

 الكهربائية. 

والسيارات  .5 الطاقة  تخزين 

 الكهربائية. 

 الشبكات الذكية.  .6

 جودة الطاقة الكهربائية.  .7
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للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

مركز االقتصاد  9

ي ونقل  
 
المعرف

 التقنية 

ي  
 
االقتصاد الريادة والتمي   ف

ي ونقل التقنية
 
 المعرف

تطوير المعرفة والبحث  

العلمي واالبتكار وزيادة  

استثمار مخرجات الجامعة  

 من البحث العلمي 

 

دعم الموهبة واإلبداع واالبتكار،  .8

 وخاصة لدى الباحثي   بالجامعة

دعم عملية تحويل األفكار   .9

لمنتجات ذات قيمة اقتصادية  

 المعرفةلبناء مجتمع اقتصاد 

تفعيل التواصل بي   قطاع   .10

البحث العلمي بالجامعة  

والقطاع الخاص من خالل  

توجيه البحث العلمي داخل  

الجامعة ليخدم احتياجات 

 القطاعي   الخاص والعام 

ي دعم   .11
 
المساهمة الفعالة ف

التوجه اإلبداعي بالمجتمع  

 وربطه بالجامعة 

نشر ثقافة االجتهاد والمثابرة   .12

اع  للوصول إل براءات ا الخي 

وذلك باستهداف كل الجهات  

 واألفراد ذات العالقة بالجامعة 

استثمار ثقافة البحث العلمي   .13

بالجامعة وذلك بتحويلها  

لالتجاه التنموي الذي يخدم  

احتياج المجتمع من جهة  

ويعرف الباحثي   بمتطلبات 

التصنيع وتحويل األفكار  

لمنتجات تجارية ذات قيمة 

ي المجتمع 
 
 اقتصادية ف

استثمار مخرجات  زيادة .14

الجامعة من البحث العلمي  



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي ا العدد  – عشر ثان

 
ي عشر  البحث –  لثان

 
 م2022  –شباط   –  15                                                      (  246 - 294   ) ص:   الثان

 

 

270 
 الرابغي                 جهود جامعة الملك عبد العزيز في تطبيق المهمة الثالثة لدعم مجالي االبتكار و ريادة األعمال و تحولها لجامعة ريادية     

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

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

لتنوي    ع برامج التمويل 

اكات   والشر

تحويل األفكار والبحوث إل  .15

منتجات وبرامج وخدمات يتم  

تسويقها للسوق المحلي أو  

الدولي أو عن طريق مؤسسات  

ة ومتوسطة تنبثق من   صغي 

الجامعة وذلك عي  عمليات  

حماية للملكية الفكرية  

وعقود واحتضان لألفكار  

اكات مع القطاع الخاص   شر

كات الناشئة المنبثقة  لدعم الشر

 من الجامعة 

اكات محلية ودولية   .16 إنشاء شر

لنقل وتوطي   التقنية لدعم  

الناتج المحلي واستحداث  

 وظائف جديدة 

10  

 

مركز التمي    

ألبحاث هشاشة 

 العظام

عرف بي   مراكز البحوث 
ُ
كي ي

وي    ج وإجراء  الدولية القيادية لي 

ي 
 
الدراسات والبحوث وف

تشخيص وعالج وتدبي  هشاشة 

ن نوعية الحياة  حسِّ
ُ
العظام وي

والصحة ولنقل التقنية الحيوية 

 إل المملكة العربية السعودية. 

التمي   بتطبيق المعايي    .1

ي مجال  
 
 ف
ً
المقبولة دوليا

ي العلمي  
اإلبداع البحت 

والدراسات المتعددة  

الجوانب وتأديتها  

عارف بتفاعلية وخلق الم

ي تشخيص  
 
الجديدة ف

وعالج وتدبي  هشاشة  

 العظام. 

تسهيل ترجمة نتائج  .2

البحوث العلمية  

التخفيف عن المعاناة اإلنسانية 

ي أبحاث هشاشة 
 
بالتمي   واإلبداع ف

 ة. العظام ونقل التقني



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي ا العدد  – عشر ثان

 
ي عشر  البحث –  لثان

 
 م2022  –شباط   –  15                                                      (  246 - 294   ) ص:   الثان

 

 

271 
 الرابغي                 جهود جامعة الملك عبد العزيز في تطبيق المهمة الثالثة لدعم مجالي االبتكار و ريادة األعمال و تحولها لجامعة ريادية     

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

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

األساسية إل الممارسات  

الشيرية وإمداد البيئة  

التعليمية لطالب  

الدراسات العليا والعناية  

امج التدريب   بي 

 التطبيقية. 

زيادة الوعي وتحسي    .3

المعرفة لفهم هشاشة  

العظام ومنع المخاطر  

ي خطر  عن 
 
من هم ف

 اإلصابة بهشاشة العظام. 

تشجيع نقل وتطوير  .4

التقنيات والعالج  

ي ذلك  المتطور بما 
 
ف

التقنيات الحيوية  

والمعرفية لتوطينها  

ات الوطنية  وتحفي   الخي 

  
ً
وتنميتها اقتصاديا

 .
ً
 وعلميا

وحدة العلوم  11

 والتقنية

ي  
 
داعم أساسي للتمي   العالمي ف

البحث العلمي والتقنية 

 واالبتكار.. 

تعزيز االرتقاء بمخرجات 

ي جامعة  
 
البحث العلمي ف

الملك عبدالعزيز والحفاظ  

عل المراكز المتقدمة  

ي التصنيفات 
 
للجامعة ف

 العالمية. 

التقنية   وتوطي    نقل  ي 
 
ف المساهمة 

الوطنية  الخطة  أهداف  بي    التكامل 
للعلوم والتقنية واالبتكار وبي   أهداف  

 جامعة الملك عبدالعزيز. 
 

ي   12
 
مركز االبتكار ف

 الطب الشخصي 

مركز أبحاث رائد يقدم  

اتيجيات عالجية مبتكرة   اسي 

 مخصصة لتعزيز جودة الحياة. 

مسؤوليتنا: توفي  منصة  

ي العلماء  
مستدامة لتبت 

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

أبحاثهم المبتكرة إل أدوات   

تخدم مفهوم الطب  

 الشخصي والمخصص. 

 

مركز ابحاث  13

المخاطر  

 الجيولوجية

ي رائد ومرجغي 
مركز أبحاث تطبيف 

عل المستوى المحلي واإلقليمي 

ي مجال دراسات  
 
والعالمي ف

 المخاطر الجيولوجية. 

 

المخاطر   أبحاث  مركز 

متعدد   مركز  الجيولوجية 

دراسات   ي 
 
ف التخصصات 

الجيولوجية   المخاطر 

ويسغ ألجراء   بها،   والتوعية 

بحوث تطبيقية عالية الجودة  

ي  
 
ف الجيولوجية،  للمخاطر 

المركز   يسغ  كما  المملكة. 

بأنواع  التوعية  ي 
 
ف للمساهمة 

الجيولوجية وكيفية  المخاطر 

ارها،  التعامل معها وتخفيف آث

العلمية   الدراسات  طريق  عن 

امج   وتقديم االستشارات، والي 

والندوات التدريبية الموجهة،  

 للجهات المعنية ذات العالقة.   

 

مركز التمي     14

ي لبحوث 
البحت 

الدواء  

والصناعات  

 الدوائية 

ي بحوث 
 
 ف
ً
ي رائد عالميا

مركز بحت 

الدواء وتطوير وتوطي   الصناعات 

 الدوائية. 

وبراءات   تقديم البحوث

اع والمنتجات  االخي 

والخدمات واالستشارات  

ي 
 
الدوائية والصيدالنية ف

مجال تطوير وتوطي    

 الصناعات الدوائية. 

ي تحقيق رؤية المملكة  
 
المساهمة ف

ي محور "اقتصاد 2030
 
، وبخاصة ف

مزدهر" وذلك بتطوير وتوطي   
 الصناعات الدوائية. 

 

مركز التمي     15

ألبحاث التغي  

ي 
 المناخ 

ات  ي أبحاث التغي 
 
تحقيق التمي   ف

 .
ً
 وإقليميا

ً
 المناخية محليا

ات المناخية   دراسة التغي 

وانعكاساتها المحتملة عل  

المملكة العربية السعودية  

تقييم إسقاطات نماذج التغي    .1

ي المختلفة عل المملكة 
المناخ 

 السعودية.  العربية



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي ا العدد  – عشر ثان

 
ي عشر  البحث –  لثان

 
 م2022  –شباط   –  15                                                      (  246 - 294   ) ص:   الثان

 

 

273 
 الرابغي                 جهود جامعة الملك عبد العزيز في تطبيق المهمة الثالثة لدعم مجالي االبتكار و ريادة األعمال و تحولها لجامعة ريادية     

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

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وابتكار الحلول بما يلت  حاجة  

 المجتمع و صانغي القرار. 

ي  .2
استخدام أساليب التنبؤ المناخ 

 قصي  وطويل المدى. 

إنشاء قاعدة بيانات مناخية عل   .3

مستوى المملكة العربية  

 السعودية. 

ي   .4
إجراء أبحاث التغي  المناخ 

ين   للقرن الحادي والعشر

باستخدام النماذج المناخية  

العالمية واإلقليمية الحديثة.  

ات  ات التغي  المناخية تقييم تأثي 

المستقبلية عل المملكة العربية 

 السعودية. 

تقييم الظواهر المناخية الحادة  .5

ات المناخية   الناتجة من التغي 

 المستقبلية. 

إنشاء وتطوير البحوث   .6

المتعلقة بمصادر المياه وإدارتها  

ات المناخية.   المرتبطة بالتغي 

تقديم االستشارات للجهات   .7

الحكومية والغي  الحكومية ذات 

 العالقة. 

تقديم المعلومات الخاصة   .8

ات المناخية للجمهور و   بالتغي 

الجهات العلمية عن طريق 

نت.   شبكة االني 

ي تطوير البحث   .9
 
المساهمة ف

ي مجال التغي   
 
العلمي الدولي ف

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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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دعم الصناعة الوطنية  
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لسد احتياجات كل من  
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 القطاعي  

والخاص وتحويل نتائج   .6
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 عن    
ً
ً
َ
ان يكون المركز مسئوال

التواصل مع المجتمع من خالل 

تطبيق دورات وورش عمل  

 ونشاطات للمجتمع. 

 

ومن االهداف الرئيسية للمركز  

ي الحصول عل  
 
المساهمة ف

ولية للجهات اعتمادات وطنية ود

ي نشاطاته وبالتالي  
 
المشاركة ف

 للجامعة ككل. 

 

ة  مثل    تقديم برامج تعليمية  متمي  

 
 
درجه الماجستي  و الدكتوراه ف

 مجال علم المواد 

 

ها من    رعاية حلقات دراسية وغي 

األنشطة التعليمية المتصلة بتحضي  

و تصنيع وتطبيق  المواد المتقدمة ،  

ت ذات وكذلك األجهزة والتطبيقا

 الصلة 

 

اتيجية  لتكوين فرق   وضع اسي 

ي مجال 
 
بحثية متعددة التخصصات ف

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

البيولوجيا والعلوم البيئية لتعزيز  

 التعاون  بينهم . 

مركز التمي     18

ي تقنية 
 
ي ف

البحت 

 تحلية المياه 

ي الجهود المبذولة  
 
المساهمة ف

السعودية لجعل المملكة العربية 

ي تطوير تقنيات 
 
تتبوأ الريادة ف

تحلية المياه وتطبيقاتها بشكل  

 مستدام. 

تحسي   اقتصاديات   •

تحلية المياه المالحة من  

خالل دعم وتطوير  

التقنيات المختلفة 

 للتحلية. 

توطي   تقنيات تحلية  •

المياه من خالل األبحاث  

المبتكرة ونقل  

 التكنولوجيا. 

تدريب جيل جديد من   •

لقادرين عل  الباحثي   ا

ة   القيام بأبحاث متمي  

ونوعية وبرامج تطويرية 

 عالية الجودة. 

ات والمعامل   توفي  الموارد والتجهي  

المركزية الستخدامها من قبل  

ي مجاالت 
 
الباحثي   المتخصصي   ف

البحوث المتعلقة بعلوم و تقنية 

 تحلية المياه. 

لمشاكل   .1 مهنية  حلول  توفي  

حديثة عملية عل أسس علمية  

 ذات عالقة بتحلية المياه . 

الخاصة  .2 البحوث  دعم  و  إجراء 

تحلية  اقتصاديات  بتحسي   

 المياه. 

و   .3 التحلية  بصناعة  التوعية  نشر 

ي مجال التحلية. 
 
 تطوير التعليم ف

ي  .4
 
ف المهتمي    و  الباحثي    تدريب 

 مجال تحلية المياه. 

ثراء و دعم برامج الدراسات العليا   .5

 علوم و تقنية تحلية المي
 
 اه. ف

ات  .6 الخي  و  الخدمات  تقديم 

التنفيذية  للجهات  االستشارية 

 وقطاع الصناعة. 

التعاون مع  .7 إنشاء روابط وتعزيز 

والدولية  المحلية  الجهات 

األبحاث  ومراكز  والجامعات 

الصلة  ذات  كات  والشر والمعاهد 

 بتقنيات تحلية المياه. 
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العلماء   19

ون   المتمي  

ي  •
 
 الجامعة. االرتقاء بالبحث العلمي ف

 تحقيق االتجاه نحو العالمية.  •

 إنتاج أبحاث علمية عالمية المستوى.  •

•  .  تالقح األفكار بي   الباحثي   المحليي   والباحثي   العالميي  

 االرتقاء بمستوى أبحاث طالب الدراسات العليا.  •

•  . ي العالمي
 التعاون البحت 

اكات العالمية.  •  إنشاء الشر

ي عمل األ  •
 
ها. مشاركة الباحثي   العالميي   ف  بحاث ونشر

ي تأليف كتب.  •
 
 المشاركة مع الباحثي   من الخارج ف

ي إصدار مجالت علمية عالمية المستوى.  •
 
 البدء ف

 لما   •
ً
ي عدد من التخصصات العلمية تبعا

 
تعزيز األقسام العلمية بالجامعة بأفضل العلماء والباحثي   ف

اتيجية الثانية للجامعة.  ي الخطة االسي 
 
 ورد ف

ة. تعزيز  • ات البحثية المتمي    إمكانات الجامعة البحثية من خالل االستعانة بالخي 

 توفي  البيئة األكاديمية الداعمة لإلبداع والتمي   واالبتكار وصقل المواهب.  •

ه لخدمة المجتمع  
َّ
ي الموج

تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيف 

 وتنميته. 

20  

مركز أبحاث  

 لمياه ا

 

ي مجال أبحاث المياه عل  
 
الريادة ف

ي واإلقليمي 
المستوى المحلي والوطت 

 .  والدولي

 

المبادرات   تقديم 

العلمية لحل مشكلة  

المستوى   المياه عل 

ي  
والوطت  المحلي 

والدولي   واإلقليمي 

األبحاث  خالل  من 

اإلبداعية 

واالستشارات  

ونقل   والتدريب 

التقنية  وتوطي   

 المعرفة. ونشر 

األبحاث  .1 وإدارة  وإجراء  تخطيط 

 ذات العالقة بالمياه. 

والخدمات  .2 الدراسات  تقديم 

افية.   االستشارية االحي 

ي نشر المعرفة ونقل   .3
 
المساهمة ف

 وتوطي   التقنية. 

الوطنية  .4 الكوادر  وتدريب  تعليم 

ذات  المجاالت  ي 
 
ف العاملي    من 

 العالقة بالمياه. 

 وكالة الجامعة للتطوير 
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ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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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مركز الحوسبة  3

 عالية االداء 

عالية  حوسبة  بيئة  توفي   ي 
 
ف وتمي    ريادة 

العلمية   األبحاث  لمختلف  األداء 
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 .عالية األداء
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لتنفيذ  الباحثي    يحتاجها  ي 
الت 

 ثهم. أبحا
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ف الباحثي    لمساعدة 

وتلبية  الخاصة  برامجهم 

 احتياجاتهم. 

ي  .3
 
ف والمساعدة  البحث  تسهيل 

وتوفي    ، التعليمي التقدم 

لألفراد  األداء  عالية  الحوسبة 

 والوحدات اإلدارية. 

الصناعات  .4 مع  اكات  شر عقد 

الفائقة  الحوسبة  الستخدام 

كقوة والعلوم   الحاسوبية 

الكليات  مع  والتعاون  تنافسية، 

تعزيز   ي 
 
ف الوطنية  والجامعات 

 نقل التكنولوجيا. 

المركز   4

ي  اتيج  اإلسي 

لتحقيق رؤية 

 المملكة 

عل   المملكة  رؤية  تحقيق  ي 
 
ف الريادة 

 مستوى القطاعات الحكومية 

 

رؤية   تحقيق  جودة 

امج   والي  المملكة 

داخل   لها  المحققة 

ودعم   الجامعة 

 قطاعات الجامعة

 

ي تحقيق رؤية   .1
 
المساهمة ف

امج المنبثقة منها   المملكة والي 

 داخل الجامعة. 

االرتقاء بمستوى أداء العاملي     .2

ي  
 
بالجامعة للوصول إل التمي   ف

امج المحققة  تنفيذ مبادرات الي 

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

توفي  البيانات والمعلومات ذات  .3

امج   الصلة برؤية المملكة والي 

منها والتخطيط   المنبثقة

ي لدعم قرارات اإلدارة  اتيج  اإلسي 

العليا وقطاعات الجامعة حسب  

 االختصاص. 

العمل عل بناء القدرات الذاتية  .4

ي مجال رؤية 
 
ي الجامعة ف لمنسون 

ي 
المملكة وبرامج التحول الوطت 

ي  اتيج  ومجاالت التخطيط اإلسي 

 المختلفة. 

ي   .5
 
إعتماد المنهجية العلمية ف

اتيجية التخطيط واإلدارة ا إلسي 

كوسيلة لكل مجاالت وقطاعات 

 العمل بالجامعة. 

جمع البيانات والمعلومات ذات  .6

الصلة بإختصاصات المركز  

والمهام المخولة إليه  

ي يكلف بها  
والموضوعات الت 

وتوثيق تلك البيانات  

والمعلومات وتحليلها  

 ومعالجتها وحفظها. 

افيةإعداد الدراسات  .7   االستشر

ومتابعة المستجدات 

ي مجاالت عمل  وا
 
لتحديات ف

الجامعة وتقديم   واهتمامات

احات  الالزمة لها.  االقي 
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ي نشر وتوعية  .8
 
اإلسهام ف

المجتمع الجامغي حول رؤية  

امج المنبثقة منها   المملكة والي 

اتيجية للجامعة  والخطط اإلسي 

ي تفعيل المشاركة  
 
مما يساهم ف

والمساهمة الجامعية اإليجابية 

عل جميع المستويات 

 قطاعات. وال

مكتب إدارة   5

 التحول

تعزيز   ي 
 
ف تسهم  متكاملة  منظومة  تحقيق 

إدارة التحول المؤسسي لجامعة الملك عبد  
العزيز إل النظام الجديد للجامعات وتنفيذ  
خطة التحول وتحقيق طموحات وأهداف  
كافة  وتمكي    دعم  خالل  من  الجامعة 
بينها   فيما  والتنسيق  الجامعة  قطاعات 

التحول وفقا لمنهجية محددة لتنفيذ خطة  
 وبأفضل أداء ممكن. 

 

ودعم   وتمكي    قيادة 
خطة  أهداف  تنفيذ 
إل   الجامعة  تحول 
الجديد  النظام 
بكفاءة  للجامعات 
خالل   من  وإتقان، 
مشاركة  تنظيم 
الجامعة  قطاعات 
عملية   وتعزيز 
والتنفيذ   التخطيط 

ي  اتيج  االسي 
وتحقيق    ، المؤسسي
أوجه التكامل، وإدارة  
واالستثمار   األداء، 
قدرات   ي 

 
ف األمثل 

العمل   فرق  وكفاءات 
بما   المتخصصة، 
التكامل   يضمن 
واالتساق بينهم وفق 
لخطة   ي 

الزمت  اإلطار 
 التحول

 

مكتب إدارة التحول هو مكتب تم 

ا إلعداد وثيقة خطة 
ُ
إنشاءه مؤقت

ي  
 
التحول لجامعة الملك عبدالعزيز ف

ظل النظام الجديد للجامعات،  

وير منهجية موحدة وسيعت  بتط

لمتابعة كل ما يتعلق بإعادة الهيكلة  

التنظيمية واإلدارية لقطاعات  

اف  جامعة الملك عبدالعزيز بإشر

وكالة الجامعة للتطوير. سيضمن 

مكتب التحول تطبيق معايي  خطة 

التحول وسياساتها وإجراءاتها  

وقوالبها ومتابعة الخطة الزمنية 

 لتنفيذ جميع المهام. 

وير  مركز تط 6

 التعليم الجامغي 

ي تطوير التعليم  
 
أن نصبح المركز الرائد ف

ي   والتعلم الجامغي عل المستوى العرن 

 .  واإلسالمي

تطوير العملية  

التعليمية بالجامعة  

من خالل تطوير  

مهارات أعضاء هيئة  

التدريس  

تنمية المهارات اإلدارية للقيادات 

 األكاديمية . 

تطوير مهارات التدريس والبحث   -

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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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مركز الممارس   2

ف  المحي 

في   
المنارة العلمية لصناعة ممارسي   محي 

 
ً
 وعالميا

ً
 ألعمالهم محليا

كوادر   تأهيل 

تحقق   افية  احي 

المتمي     األداء 

المجتمع   لمؤسسات 

ي ظل رؤية المملكة  
 
ف

خالل    2030 من 

ومبتكر مزي    ج   فريد 

وتقنيات   نظم  من 

والتوجيه   التدريب 

اكات  وبشر والتقييم 

اتيجية فاعلة   اسي 

بناء وتعزيز ونشر ثقافة "الممارس 

ف" وأثره عل رفع إنتاجية  المحي 

 مؤسسات المجتمع 

 
 
مجال  إجراء الدراسات والبحوث ف

ية المبنية عل اسس   الموارد البشر

ومفاهيم صناعة "الممارسي    

" في  
 المحي 

تصميم محاور ومهارات وسلوكيات 

 
ً
ف" طبقا برنامج "الممارس المحي 

 الحتياجات سوق العمل 

مركز اعداد   3

قيادات 

 المستقبل

ي المؤثر وهم االن طالقة المهنية المنتجة  نعلم ان القادة عل مر التاري    خ هم مفاتيح التغيي  االيجان 

 للمؤسسات والنهضة المجتمعية الشاملة . 

ي بناء االنسان اصبحت صناعة القادة ..  تبت  عل اسس علمية ودراسات  
 
ي ضل التطور العلمي الهائل ف

 
وف

 بحثية تناسب السياق واألطر واألهداف المراد تحقيقها. 

اتيجية الثانية ل جامعة الملك عبدالعزيز وانطالقا من رؤية  ومن هذا المنطلق وتنفيذا للخطة االسي 

ي  , تم انشاء 
 
الجامعة ورسالتها وتحقيقا ألهداف خطة الدولة التنموية والتحول نحو االقتصاد المعرف

ي تنمية وتطوير القيادات المستقبلية 
 
امج المتخصصة ف مركز يعت  بوضع معايي  واسس علمية وفنية للي 

اتيجية الثانية لجامعة الملك عبدالعزيز   وتمكي   الكوادر ف ومن هذا المنطلق وتنفيذا للخطة االسي 

وانطالقا من رؤية الجامعة ورسالتها وتحقيقا ألهداف خطة الدولة التنموية والتحول نحو االقتصاد 

ي  . 
 
 المعرف

ي تنمية وتطوير القيادات 
 
امج المتخصصة ف تم انشاء مركز يعت  بوضع معايي  واسس علمية وفنية للي 

ي القطاعات المختلفة ي القطاعات المختلفةالمستق
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4  

معهد البحوث و  

 االستشارات

أن نكون الخيار األول عل المستوى 

ي إنجاز المشاري    ع البحثية  
 
ي ف الخليج 

 واالستشارية بجودة عالية. 

بناء جسور تواصل فعالة  
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المتطورة للمجتمع من  

بيئة عمل مؤسسية  خالل 

تطوير آليات التواصل مع العمالء  

 والمستفيدين. 

تسويق إمكانات الجامعة بطرق   -   

افية ومنافسة.   احي 
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

تقدم خدمات استشارية  

ة   ومشاري    ع بحثية متمي  

ي كافة التخصصات. 
 
 ف

بناء نظم علمية متقدمة لتطوير  -   

 جودة أبحاث ودراسات المعهد. 

م بناء منهجية متطورة لتقدي  -   

ات استشارية فعالة.   خي 

ة.  -    اكات مجتمعية متمي    بناء شر

تطوير منظومة عمل الكراسي  -   

 العلمية. 

 توفي  بيئة عمل محفزة.  -   

 بناء قاعدة معرفية متكاملة.  -   

استقطاب وتحفي   الكوادر   -   

ية المؤهلة.   البشر

 تحقيق ايرادات مالية متنامية.  -   

 ارية. رفع كفاءة االجراءات االد -   

اإلدارة العامة   5

للمسؤولية  

 االجتماعية

المسؤولية   ي 
 
ف والتمي    الريادة 

االجتماعية من خالل االرتقاء بجودة 
 األعمال المجتمعية

 

ثقافة   ونشر  تأصيل 
االجتماعية   المسؤولية 
األداء   مستوى  ورفع 
من   المجتمعية  للخدمات 
والتواصل   التنسيق  خالل 
الجامعة  قطاعات  بي   
وتأهيل االفراد وفق أفضل 

 الممارسات العالمية. 
 

المسؤولية   ثقافة  وترسيخ  نشر 
داخل   ومجاالتها  االجتماعية 
رؤية   تحقيق  ي 

 
ف المساهمة  الجامعة. 

"    2030المملكة   الثالث  ي محورها 
 
ف

منظومة   بناء  الطموح".  الوطن 
ذات كفاء   متكاملة  وإدارية  اكاديمية 
عالية. توفي  مرجعية إرشادية وأسس 

 .  معيارية لقياس األثر االجتماعي
 

اإلدارة العامة   6

 للموارد الذاتية

المفاهيم  من  اكي   بشكل  االستفادة 

ادارة   مثل  االداء  لتقويم  الجديدة 

الجودة الشاملة وادارة الوقت واعادة  

العامة   االدارة  تمارس  حيث  الهيكلة 

خالل   من  مسئوليتها  ي 
الذان  للتمويل 

اتيجية العامة للجامعة وتجنب  االسي 

ة   وقصي  طويلة  السلبية  ات  التأثي 

ا تطوير  عل  كي   
والي  الداء  االمد 

اطار   ي 
 
ف التمي    درجة  ال  للوصول 

الجامعة   بي    التفاعل 

فيما   األهلي  والقطاع 

التعليمية   امج  بالي  يتعلق 

الذاتية   الموارد  ذات 

واألبحاث   امج  الي  وتفعيل 

ل  
ً
وفقا العام  العلمية  ألطر 

لسياسة الجامعة ذلك من  

خدمة   عمادة  خالل 

والتعليم   المجتمع 

الذاتية   للموارد  العامة  اإلدارة  تهدف 

التطويرية  برامجها  خالل  من 

 
ً
ا حاض  اتيجية  اإلسي  وخططها 

ي : 
 إل اآلن 

ً
 ومستقبال

 :تطوير أطر التعاون والتفاعل بي    
ً
أوال

أنيط  الجامعة والقطاع األهلي حيث 

الذاتية   للموارد  العامة  اإلدارة  بإدارة 

إيرادات  عل  اف  اإلشر مسئوليات 

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الخطة العامة للجامعة والحرص عل  

لحضور  لمنسوبيها  الفرصة  اتاحة 

 الدورات التدريبية لتطوير مهاراتهم . 

العمل وبالتنسيق مع الجهات المعنية 

عل زيادة الموارد الذاتية للجامعة عن  

واوقافها  أمالكها  ري    ع  تنمية  طريق 

بمشاري    ع  وتسويق   والقيام  خدماتها 

والخدمات   والدراسات  البحوث 

كي   جهودها عل  
العلمية بالجامعة بي 

التمي    الجديدة ومراكز  امج  الي  تطوير 

امج التعليمية الممولة   فيما يخص الي 

متطلبات  تلبية  يكفل  بما   
ً
ذاتيا

امج   الي  من  المجتمع  واحتياجات 

 واالبحاث العلمية. 

ة موارد احداث انماط عملية لتنمي

الجامعة الذاتية وابتكار وسائل  

ي  
 
الستثمارها ورفع نسبة مشاركتها ف

وعات الجامعة بالتنسيق  تمويل مشر

اكة  مع الجهات ذات العالقة وبشر

ي تنظيم النشاطات 
 
الجهات المعنية ف

امج   ي يتم تمويلها من ايرادات الي 
الت 

 وتصنيف وتنظيم 
ً
الممولة ذاتيا

امج المرصوفات المالية لجميع بر 

الموارد الذاتية بما يتفق مع الخطة 

اتيجية للجامعة لالستفادة   االسي 

ي 
 
القصوى من االيرادات الذاتية ف

 عملية تطوير العملية التعليمية . 

المستمر ، ومعهد البحوث 

 واالستشارات . 

 

خارج   من  تمويلها  يتم  ي 
والت 

للجامعة من   المخصصة  االعتمادات 

انية الدولة ، واإلدارة حريصة عل    مي  

التعاون والتفاعل بي   الجامعة  تنمية 

امج   بالي  يتعلق  فيما  األهلي  والقطاع 

التعليمية ذات الموارد الذاتية وتفعيل 

 لألطر  
ً
امج واألبحاث العلمية وفقا الي 

العام لسياسة الجامعة ذلك من خالل  

والتعليم  المجتمع  خدمة  عمادة 

البحوث   ومعهد   ، المستمر 

 واالستشارات . 

 :  
ً
من  ثاني ا أكي   بشكل  االستفادة 

المفاهيم الجديدة لتقويم األداء مثل  

الوقت   وإدارة  الشاملة  الجودة  إدارة 

اإلدارة   تمارس  حيث  الهيكلة  وإعادة 

العامة للموارد الذاتية مسئولياتها من  

للجامعة  العامة  اتيجية  اإلسي  خالل 

طويلة   السلبية  ات  التأثي  وتجنب 

تطوير  عل  كي   
والي  األمد  ة   وقصي 

ي 
 
ف التمي    درجة  إل  للوصول  األداء 

 ، للجامعة  العامة  الخطة  إطار 

الفرصة  إتاحة  عل  والحرص 

الدورات   حضور  عل  لمنسوبيها 

 التدريبية لتطوير مهاراتهم 

 : العمل عل زيادة الموارد الذاتية  
ً
ثالث ا

للجامعة عن طريق تنمية ري    ع أمالكها  

والقيام  خدماتها  وتسويق  وأوقافها 

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

      

ي الجدول       
 *تم إتباع أسلوب االقتباس المبارسر لكافة المعلومات الواردة فز

 

 

 

 

 

 

المقدمة   العلمية  والخدمات 

المختلفة  المجتمع  لقطاعات 

الجهات  مع  والمتابعة  والتنسيق 

جهودها   كي   
.بي  بالجامعة  العلمية 

ومراكز   الجديدة  امج  الي  تطوير  عل 

واألبحاث   امج  الي  يخص  فيما  التمي   

 العلمية . 

لتنمية  عملية  أنماط  :إحداث   
ً
رابعا

ة وابتكار وسائل  موارد الجامعة الذاتي

ي  
 
ف مشاركتها  نسبة  ورفع  الستثمارها 

وعات الجامعة والتنسيق  تمويل مشر

العالقة  ذات  الجهات  مع  ذلك  ي 
 
ف

ي  
 
ف المعنية  الجهات  مع  بالمشاركة 

لجميع  المالية  المرصوفات  تنظيم 

مع   يتفق  بما  ي 
الذان  التمويل  برامج 

للجامعة  اتيجية  اإلسي  الخطة 

اإليرا من  القصوى  دات لالستفادة 

العملية   تطوير  عملية  ي 
 
ف الذاتية 

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 التعليق عل الجدول : 

ي تصورها أن المعلومات المدرجة بالجدول من رؤية ،و رسالة، وأهداف لكافة المراكز مجال        
تذهب الباحثة فز

ا ،واضحة ،و أعمال 
ً
ح ذاتها ، وال تحتاج لمزيد من التفصيل .و إنما تركز الباحثة عىل أن هناك جهود الدراسة ترسر

ا للوقت، و  ً الجهد ،و ترشيد اإلنفاق ،و توحيد الجهود دمج هذه المراكز   متفرقة هنا و هناك لعله من األجدر توفي 

ز من داخل الجامعة ،وخارجها .  ز ،و المهتمي  ي منصة رقمية واحدة تمثل مصدرا مفتوًحا للباحثي 
 فز

ي مجاالت البحث و االبتكار مع         
اكات البحثية وإعداد علماء للمستقبل فز ي تعزيز الرسر

و للجامعة محاوالت فز

ي يشارك جامعة أكسف
ي المجاالت العلمية ،و الطبية ، و الكيمائية لبناء مجتمع ذا اقتصاد رقىمي معرفز

ورد لالبتكار فز

ي نقل التقنية تحقيقا لمستهدفات رؤية  
م كما و أن الجامعة فعلت برامج التدريب إذ أنه يمثل قيمة هامة   2030فز

ات ،وتجارب ،ومعارف مجتمع الجامعة ويعمل عىل اكتشافه ي خدمة الجامعة والمجتمع لصقل خير
ا ،و توظيفها فز

 . 

الثورة       عرص  متطلبات  لمواكبة  بحثيا  و  علميا  فيه  االستثمار  و  اإلنسان  صناعة  أهمية  الجامعة  أدركت  وقد 

الصناعية الرابعة وبرامج التحول الرقىمي ، وعمدت لتوظيف التقنيات الرقمية مثل الذكاء االصطناغي و البيانات 

نت ي   الضخمة وإني 
ائز . وخصصت دبلوًما   األشياء و البلوكتشن و المحاكاة ،و الطابعة ثالثية األبعاد ،و األمن السيير

ي و أعدت مقرًرا دراسًيا للذكاء االصطناغي للمرحلة الجامعية األوىل طالب وطالبات البكالوريو 
ائز   سلألمن السيير

ا لالبتكار  
ً
 قادرا عىل التعامل مع متطلبات العرص الرقىمي ، ومن األجدر أن تعمد الجامعة إلنشاء صندوق

ً
لتهيئة جيًل

ها لتحويل أفكارهم لمنتجات وترجمتها عىل أرض الواقع   ز ي تهيئة البيئة المالئمة وتجهي 
يدعم المبتكرين ويساهم فز

يعات المنظمة لشؤ  ون االبتكار وريادة األعمال ويجدر أن تتجه الجامعة إىل إجراء  .و البد أن تسن الجامعة الترسر

ات و   اف مستقبل االبتكار ،و ريادة االعمال بها لرصد واستكشاف المؤرسر افية السترسر المزيد من الدراسات االسترسر

أ إذ  قادمة  لمدة عرسر سنوات مستقبلية  البديلة  ح  المقي  و  المفضلة  السناريوهات  المعرفية ورسم  ن التوجهات 

ي رسم توجهات فكرية طويلة المدى
اف يساهم فز  االسترسر
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : النتائج 

رؤية  1 مستهدفات  لمتطلبات  تحقيقا  و  ي 
الوطتز الرقىمي  التحول  برنامج  الفكر    2030.ضمن  الجامعة  تبنت  م 

ي مجاىلي االبتكار و ريادة األعمال تماشيا مع التطورات العالمية و التطلعات الوطنية . 
 االستثماري فز

. .تركز 2 ي المجتمع الجامغي
اتيجياتها عىل دعم االبتكار و المبتكرين ورواد األعمال فز  الجامعة ضمن إسي 

ي الجامعة مفهوم المهمة الثالثة ودعم االبتكار و ريادة االعمال و إنشاء المراكز الداعمة لتحقيق أغراضها. 3
 .تتبتز

 ريادة األعمال.  .هناك جهود واضحة وحراك ملموس للجامعة ومراكزها لدعم ابتكار و 4

ي الجوائز و المسابقات و  5
ز تمثلت فز ز و الموهوبي  عي 

.توفر نظام للحوافز و لدعم االبتكار و المبتكرين و المخي 

 المكافآت مثل مسابقة ابتكاري و برنامج مبتكروا الجامعة . 

ز وزارة التعليم السعودية و جامعة الملك عبد العزيز من خالل 6 منظومة البحث و .هناك عالقة تعاونية بي 

 االبتكار . 

 التوصيات : 

ورة تعزيز تطبيق مفهوم المهمة الثالثة بالجامعة وتوفي  المتطلبات الالزمة له .  .1  ضز

ي مجاىلي االبتكار و ريادة األعمال بهدف  .2
العمل عىل توحيد الجهود المبذولة من قبل مراكز الجامعة فز

 منع التكرار . تحقيق أقىص درجات االستفادة وترشيد اإلنفاق و 

ي مجاىلي االبتكار ،اإلبداع .  .3
 تشجيع إجراء المزيد من األبحاث و الدراسات التطبيقية فز

 توظيف منتجات الجامعة االبتكارية استثماريا.  .4

األعمال    .5 وريادة  االبتكار  لمجاىلي  ك 
المشي  االهتمام  ذات  المراكز  تجمع كافة  موحدة  رقمية  منصة  ي 

تبتز

 المستفيدين من مجتمع الجامعة وخارجها. وإتاحتها لكافة 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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