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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 الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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    

 

 [ستخدام الطابعات ومعدات الكمبيوتر بشكل صحيحإطرق ]

 

 إعداد الباحثة: 

 [منتىه عواد فرحان الفواعي  ] 

 [الوظيفه كاتبه ] 

ن الباشا الجديده]   [ بلدية عي 

 

 : الملخص

الزخرفة سواء عىل   البعدين وبتقنيات  بالمنتجات ذات  ين  الكثي  أذهان  ي 
الطباعة فز أو لقد ارتبط مصطلح  الورق 

النسيج أو حت  طباعة الصور، ولكن أن يرتبط مصطلح الطباعة باحدى طرق التشكيل فذلك لم يتعوده العاملون 
كات العالمية  . وما زالت طريقة الطباعة ثالثية األبعاد تحت التطوير من قبل بعض الرسر ي مجال التصميم الصناغي

فز
ة من النموذج  موذج األوىلي وذلك بقصد الوصول إىل إنتاج رسي    ع ومرن ألجزاء الن وكذلك األجزاء النهائية للمنتج مبارسر

 .المصمم عىل الحاسب اآلىلي بمساعدة برنامج األوتوكاد 

 

Abstract : 

The term printing has been associated in the minds of many with two-dimensional products and 

decoration techniques, whether on paper, textiles, or even photo printing. The 3D printing method is still 

under development by some international companies with the aim of achieving fast and flexible 

production of prototype parts as well as final parts of the product directly from the model designed on 

the computer with the help of Autocad software. 
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 : المقدمة

تقنيات   باعة ثالثّية األبعاد هي إحدى 
ّ
التصاميم ثالثية  الط يتم تصنيع القطع عن طريق تقسيم  التصنيع، حيث 

ة جدا باستخدام برامج الحاسوبية ومن ثم يتم تصنيعها باستخدام الطابعات ثالثية   األبعاد لها إىل طبقات صغي 
. ويختلف هذا النظام عن نظامي القولب  ي

ة األبعاد عن طريق طباعة طبقة فوق األخرى حت  يتكون الشكل النهائ 
حت اللذين يبددان أكير من 

ّ
ي العادة أرسع  90والن

ي التصنيع والطابعات ثالثية األبعاد فز
% من المادة المستخدمة فز

ي االستعمال من التكنولوجيات األخرى للتصنيع. وتتيح الطابعات ثالثية األبعاد للمطورين القدرة 
وأوفر وأسهل فز

يمك  كيب، كما  الي  معقدة  متداخلة  أجزاء  طباعة  ميكانيكية  عىل  وبمواصفات  مختلفة  مواد  من  أجزاء  صناعة  ن 
يائية مختلفة ثم تركيبها مع بعضها البعض. التكنولوجيات المتقدمة للطباعة ثالثية األبعاد تنتج نماذج تشابه  ز وفي 

 منظر وملمس ووظيفة النموذج األوىلي للمنتج
ً
ا  .كثي 

تطبيق    
ً
ماليا الممكن  من  أصبح  ة،  األخي  السنوات  ي 

ة فز الصغي  المشاري    ع  مستوى  عىل  األبعاد  ثالثية  - الطباعة 
 .المتوسطة، بذلك انتقلت النمذجة من الصناعات الثقيلة إىل البيئة المكتبية

المجوهرات،  ي 
فز التقنية  هذه  وتستخدم  اإلنتاج.  لتطبيقات  هائلة  عروضا  األبعاد  ثالثية  الطباعة  تقدم  وكذلك 

ال  العمارة،   ، الصناغي التصميم  والصناعات األحذية،  األسنان  طب  الطائرات،  السيارات،  واالنشاءات،  هندسة، 
 الطبية. 

 ما هي الطباعة 

الطابعة الحاسوبية هي جهاز وظيفته إنشاء نسخة ورقية من وثيقة حاسوبية. يتم تزويد الطابعة بالوثيقة إما بوصلها  
بكة حاسوبية يرتبط بها الحاسوب بالحاسوب الذي يحتوي الوثيقة عن طريق كبل أو قد تكون الطابعة مربوطة بش 

ا رقمية أو من بطاقة ذاكرة(. وتختلف الطابعات بحسب ة )من كامي   :أو يمكن تزويد الطابعة بالوثيقة مبارسر

 لون الطباعة )ملون، أسود فقط(.  •

رية(.  • ز ية، لي   نوع التقنية )نقطية، حير

ي كل ب •
ي تطبع فز

ية الت   وصة مربعة(. دقة الطباعة )حيث تقاس بحسب عدد النقاط الحير

•  .) ي
 المهام )قد تقوم بالطباعة فقط وقد تقوم بعدة مهام مع الطباعة كفاكس أو ماسح ضوئ 

 انواع الطابعات: 

 طابعة الحير النفاث  .1

ز جزء من مستودع الحير إىل درجة حرارة تصل إىل  تعتمد فكرة عمل هذا النوع من طابعات الحاسوب عىل تسخي 
خار داخل مستودع الحير مما تدفع قطرات الحير إىل الخارج من فتحة درجة مئوية. مما يحدث فقاعات ب  300

ي نفس اللحظة.   400يصل عدد هذه الفتحات إىل   Jet خاصة تدغ
فتحة دقيقة يخرج منها الحير قطرات الحير فز

ي الثانية الواحد
ة. هذه العملية تتكرر عدة آالف من المرات فز ة. بمجرد مالمسة قطرات الحير الورقة تجف مبارسر

ي الرأس  
مما يجعل الطابعة أكير هدوًءا وتصل دقة   -ما عدا الحير بالطبع- وهنا نالحظ أنه اليوجد أجزاء متحركةفز

ية.   DPI 300هذا النوع من الطابعات إىل   ة وكل فوهة منهم تستطيع بثق  فقاعة حير  أي تضاه صغي 
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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    

 

ر  .2 ن  طابعة اللي 

ر:  ن  خصائص طابعة اللي 

ر  • ز ة لرسم بيانات الصفحة عىل خزان الحير تعتير طابعات اللي  ر يتحرك برسعة كبي  ز  .األرسع ألن شعاع اللي 

تكلفة طابعات قاذفة الحير ألن الحير المستخدم ارخص ويخدم   • ر اقل من  ز اللي  تعتير تكلفة تشغيلها طابعة 
ز الحاجة إىل طباعة مستند ي المؤسسات والمكاتب حي 

ر فز ز ة أطول ولهذا تستخدم طابعات اللي   .ات طويلةلفي 

ر عىل العمل عىل نظام الشبكات • ز بحيث يمكن ألكير من مستخدم الطباعة باستخدام طابعة  قدرة طابعة اللي 
ر مركزية جعلها أكير انتشارا ز  .لي 

ر المركزة • ز ا وهذا يعود إىل حزمة اللي  ر إىل درجة تضاهي صور الكامي  ز  .تصل دقة الطباعة بواسطة طابعة اللي 

ز  •  من الطابعة  انخفاض ثمن طابعة اللي 
ً
ز عىل الصعيد الشخصي استخدامها بدال ر جعل العديد من المستخدمي 

 .قاذفة الحير 

ي جهاز واحد •
ي وجهاز الفاكس فز

ر وماكينة تصوير المستندات والماسح الضوئ  ز لتوفي   إمكانية دمج طابعة اللي 
ز تلك األجهزة والكمبيوت ي المكتب وكذلك تقليل عدد األسالك المتصلة بي 

 .ر مساحة فز
ر الملونة  .3 ن  طابعة اللي 

ر العادية سوى أن الورقة  ز ر ملونة فكرة عملها شبيهة بفكرة عمل طابعة اللي  ز ي األسواق طابعات لي 
 فز
ً
يتواجد حاليا

ي 
تمر بالمراحل سابقة الذكر أربعة مرات مرة للون األسود وثالث مرات أللوان حير الطباعة الثالثة السماوي والفوشر

امج الطابعة بفرز األلوان للصفحة المطلوب طباعتها من الكمبيوتر ويطبع كل لون عىل  واألصفر، حيث يقوم برن
ي تظهر عىل شاشة الكمبيوتر 

ي النهاية نحصل عىل الورقة مطبوعة بنفس األلوان الت 
ي مرحلة منفصلة وفز

 .حدى فز

  الطابعات الثالثية األبعاد .4

ي مجال التصنيع حيث  
ي األبعاد بواسطة تقنية خاصة هي أحد ثورات تكنولوجيا العرصية فز

يتم طباعه منتج ثالئر
 . ومواد مختلفة يتم فيها وضع طبقات رقيقة فوق بعضها البعض لتخرج المنتج المطلوب

 مبدأ عمل الطابعات الثالثية األبعاد 

ي األبعاد من خالل وضع طبقات فوق 
ي هذه الطابعات هي الطبقاتفيمكن طباعه أي مجسم ثالئر

 الفكرة األساسية فز
المطلوب بمساعده  المنتج  يتم رسم   , ي األبعاد 

النهاية مجسم ثالئر ي 
المطلوب ليتكون فز بالشكل  البعض  بعضها 

نامج األوتوكادم يقسم التصميم إىل رسوم محسوبة حيث يتم تحويل  ي الرسوم الثالثية األبعاد كير
برنامج متخصص فز

ي ط
 . باعتها مجسمة من المادة المختارةكل جزء إىل بيانات رقمية، يقوم جهاز الطابعة فيما بعد فز

ي , ومن المهم استخدام  ي الطابعة النفث الحير
ويتم تكوين أو بناء الطبقات بتقنية مشابهة لتلك المستخدمة فز

ي ضغط المسحوق لتثبيتها ومن ثم 
بط الحبيبات فيتم تشكيل النموذج , ويقوم المكبس فز مواد رابطة للخامات لي 

ي إنشاء طبقات حسب ما هو مطلوب، بعدها يتم نفث القطرات   يرتفع ليقوم بضغط الطبقة
الثانية ويستمر فز

من  طبقة  فوق  سب  تي  الرابطة  المواد  من  مستمرة  أو  منفصلة  بتوزي    ع كميات  النافث  فيقوم  الطلب  حسب 
أو بوليمرات والذي سوف يتحول إىل قطاع رقيق للشكل المطلوب  أكان مادة خزفية أو معدن  المسحوق سواء 

. وبتك  ي
 رار النفث للخامات والمواد الرابطة تتكون الطبقة تلو األخرى حت  نحصل عىل الشكل النهائ 
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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 الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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    

 

 : تمكن العلماء من إنتاج أوعية دموية اصطناعية  3D Printersالطابعات الثالثية األبعاد

ي هذه الطابعات يتم الطباعة
ر أو نافثات الحير ،ففز ز من زاوية رؤية   الجميع يعرف طابعات الورق سواء كانت اللي 

ي هذا المقال سنتكلم عن الطابعات الثالثية األبعاد 
واحدة أفقية من خالل طباعة الحروف عىل الورق ، ولكن فز

3D . 

)المعدات،  أهمها  ي مجاالت عدة 
, ودخلت فز التصنيع  ي مجال 

األبعاد قفزة هائلة فز ثالثية  الطابعة  تقنية  قفزت 
ل، المجوهرات، األح  ز الميز أثاث  ي مجال الطب وهو طباعه األوعية  السيارات، 

إنجاز فز أكير  البناء لتصل إىل  ذية، 
ي هذا المقال بالتفصيل عن هذا االنجاز

 . الدموية االصطناعية وسنتحدث فز

 : الطابعات الثالثية األبعاد

ي األبعاد بواسطة تقنية خاصة 
ي مجال التصنيع حيث يتم طباعه منتج ثالئر

هي أحد ثورات تكنولوجيا العرصية فز
 . ومواد مختلفة يتم فيها وضع طبقات رقيقة فوق بعضها البعض لتخرج المنتج المطلوب

 : مبدأ عمل الطابعات الثالثية األبعاد

ي هذه الطابعات هي الطبقات
ي األبعاد من خالل وضع  Layers الفكرة األساسية فز

فيمكن طباعه أي مجسم ثالئر
ي 
ي األبعاد، يتم رسم المنتج المطلوب   طبقات فوق بعضها البعض بالشكل المطلوب ليتكون فز

النهاية مجسم ثالئر
أو األوتوكاد  نامج  األبعاد كير الثالثية  الرسوم  ي 

فز برنامج متخصص  إىل رسوم  CAD بمساعده  التصميم  يقسم  ثم 
ي طباعتها مجسمة من المادة 

محسوبة حيث يتم تحويل كل جزء إىل بيانات رقمية، يقوم جهاز الطابعة فيما بعد فز
 . رةالمختا

ي , ومن المهم استخدام  ي الطابعة النفث الحير
ويتم تكوين أو بناء الطبقات بتقنية مشابهة لتلك المستخدمة فز

ي ضغط المسحوق لتثبيتها ومن ثم 
بط الحبيبات فيتم تشكيل النموذج، ويقوم المكبس فز مواد رابطة للخامات لي 

ي إنشاء طبقات
حسب ما هو مطلوب , بعدها يتم نفث القطرات   يرتفع ليقوم بضغط الطبقة الثانية ويستمر فز

من  طبقة  فوق  سب  تي  الرابطة  المواد  من  مستمرة  أو  منفصلة  بتوزي    ع كميات  النافث  فيقوم  الطلب  حسب 
أو بوليمرات والذي سوف يتحول إىل قطاع رقيق للشكل المطلوب  أكان مادة خزفية أو معدن  المسحوق سواء 

. وبتكرار النفث للخامات والمواد الر  ي
 ابطة تتكون الطبقة تلو األخرى حت  نحصل عىل الشكل النهائ 

ات الطابعات ثالثية األبعاد ن  : ممي 

ي تقوم الطابعات •
 . الدقة الفائقة والجودة العالية للمجسمات الت 

ي االستعمال من تكنولوجيا األخرى للتصنيع •
 . تعد الطابعات ثالثية األبعاد أرسع وأوفر وأسهل فز

ة الحجم و األجزاء البارزة  توفر   • الطابعات ثالثية األبعاد القدرة للمطورين القدرة عىل طباعه أجزاء معقدة و كبي 
 . و األجزاء المتداخلة

يائية مختلفة • ز  . توفر الطابعات الثالثية األبعاد من صناعه أجزاء بمواصفات ميكانيكية وفي 

 . األبعاد تنتج نماذج طبق األصل من جهة الملمس والوظيفةالتكنولوجيا المتقدمة للطباعة الثالثية  •

يائية مختلفة • ز  . توفر الطابعات الثالثية األبعاد من صناعه أجزاء بمواصفات ميكانيكية وفي 
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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 الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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    

 

  عيوب الطابعات ثالثية األبعاد

ل • إنتاجها  يتم  طابعات  يوجد  أنه  حت   الوقت  مع   
ً
تدريجيا تقل  ي 

والت  للطابعات  المرتفعة  الستخدام التكلفة 
ىلي 
ز  .الميز

ي تستغرق من ساعات إىلي أيام حسب حجم المجسم •
ء عملية الطباعة والت   . بطي

 معدات الكومبيوتر 

مجية   الُمكونات الير

أنظمة   ي ظل 
امج فز الير بعملها، وتعمل هذه  القيام  بكيفية  المادية  المكونات  بإرشاد  تقوم  ي 

الت  امج  الير تلك  وهي 
ز بينما ال يعمل ضمن نظام تشغيل آخر، تشغيل خاصة بها، فقد يتوافق برنام ج للعمل ضمن نظام تشغيل ُمعي 
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ُ
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ً
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ُ
ي ت
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ُ
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ُ
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ها  .كاللوحة األم، ووحدة المعالجة المركزية، وغي 
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سىم المكونات الداخلية لجهاز الحاسوب بوحدة النظام وتضم العديد من األجزاء المهمة فز

ُ
المكونات الداخلية ت

 جهاز الحاسوب، أهمها: 

 اللوحة األم  .1

ي    للوحة الرئيسية أو 
ي جهاز الحاسوب، إذ تحتوي عىل العديد من الدوائر الكهربائية، والمنافذ الت 

لوحة النظام فز
خرى لجهاز الحاسوب مما يسمح 

ُ
ز المكونات المادية األ  لنوع اللوحة األم، بحيث تجمع بي 

ً
ي عددها ِتبعا

تختلف فز
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أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ي جهاز ا
عتير اللوحة األم فز

ُ
 يتم تصميمها بحيث لها باالتصال والتواصل مع بعضها البعض، وت

ً
ا ز  ُممي 

ً
لحاسوب ُمكونا

 .تتناسب للعمل مع أنواع ُمعينة من الذاكرة أو الُمعالج

 وحدة المعالجة المركزية  .2

ي ُيشار لها هي المسؤولة عن معالجة 
عتير وحدة المعالجة المركزيةمثابة دماغ لجهاز الحاسوب، فهذه الوحدة الت 

ُ
ت

، وتتناسب رسعة وحدة المعالجة وتنفيذ كل أمر يتم إيصاله إىل  
ً
 أو ُمعقدا

ً
الحاسوب، سواء كان هذا األمر بسيطا

 مع رسعة جهاز الحاسوب، فكلما كانت المواصفات الفنية للُمعالج متطورة أدى ذلك إىل  
ً
 طرديا

ً
المركزية تناسبا

 .رسعة تنفيذ األوامر وُمعالجتها

ي  .3
 ذاكرة الوصول العشوائ 

ي جهاز الحاسوب، وتعد ذاكرة   بأنها وحدات ذاكرة ُمكونة من
انزستورات وُمثبتة عىل اللوحة األم فز عدد هائل من الي 

ي ذاكرة ُمتطايرة أي أن محتوياتها تزول عند إيقاف تشغيل الجهاز، فهي عبارة عن موقع تخزين 
الوصول العشوائ 

ي زم
ي تحتاجها فز

 يصل إىل بضعة مؤقت، يتم من خالله تزويد وحدة المعالجة المركزية بالمعلومات الت 
ً
ن رسي    ع جدا

الديناميكيةوذاكرة  ي 
العشوائ  الوصول  ذاكرة  هما  ز  نوعي  إىل  الذاكرة  هذه  وتنقسم  الثانية،  ي 

فز المليون  من  أجزاء 
ي الساكنة. 

 الوصول العشوائ 

 ُمزود الطاقة  .4

دد إىل تيار ثابت ُمنخفض الجهد بما يتناسب مع   المحتويات الموجودة  هو الجزء المسؤول عن تحويل التيار المي 
ي جهاز الحاسوب، كما يقوم ُمزود الطاقة بتوليد كميات جهد متفاوتة، وهي  

فولت، كما   12، و3.3، و5، و+5-فز
 ما يتواجد ُمزود الطاقة 

ً
ل له مهمة تزويد مكونات جهاز الحاسوب بالطاقة الكهربائية بما فيها اللوحة األم، وغالبا

َّ
ُيوك

ي العلوي أو 
ي الجزء الخلفز

ب فتح هذا الجزء حت    فز
ُ
السفىلي من جهاز الحاسوب، وتجدر اإلشارة إىل أنه يجب تجن

ي المكثفات 
ي حال كون الجهاز ُمطفأ وذلك لما قد يحتويه من شحنات كهربائية قوية قد تكون ُمخزنة فز

 فز

 القرص الصلب  .5

ة من البيانات عليها قد تصل ي تسمح بتخزين كميات كبي 
إىل مئات من الغيغابايت   أنه أحد مكونات الحاسوب الت 

عتير ذاكرة القرص الصلب ذاكرة ثابتة أي ال تزول محتوياتها بانقطاع التيار  
ُ
وُيشار إىل هذا الجزء من الحاسوب كما ت

ي عنها، فهذا القرص المغناطيسي يقوم بتخزين البيانات من خالل أقراص دوارة مغناطيسية، وهناك العديد 
الكهربائ 

ي رسعتها، فتعتمد رسعة القرص الصلب عىل من األنواع المختلفة  
ي حجمها وفز

اوح فز ي تي 
من األقراص الصلبة الت 

ي يقوم بها خالل الدقيقة الواحدة، وُيعد قرص التخزين ذو الحالة الصلبة 
 عدد الدورات الت 

 بطاقة الشاشة .6

عّرف بطاقة الشاشة أو بطاقة الفيديو بأنها المكّون الذي يقوم بإرسال بيانات الرسوم
ُ
ات إىل أحد أجهزة اإلخراج  ت

ي كالشاشة أو جهاز العرض أو حت  التلفاز، ويتم تثبيت بطاقة الفيديو عىل اللوحة األم بحيث تكون لها منافذ 
المرئ 

ي الحاسوب تتناسب مع أنواع ُمعينة من بطاقات الشاشة 
خارجية ُمتعددة كمنفذ  تجدر اإلشارة إىل أن كل لوحة أم فز

ي ُيمكن تركيبها عل
 يها الت 
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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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مع   بالتفاُعل  للُمستخِدم  ي تسمح 
الت  األجهزة  بأنها  الحاسوب  ي جهاز 

فز اإلدخال  عّرف وحدات 
ُ
ت اإلدخال  وحدات 

الجهاز والتعامل معه وإضافة أي معلومات جديدة عليه من خالل إرسال البيانات والمعلومات إليه، حيث يتم 
ي إرسال هذه البيانات إما من خالل وصلة سل 

ي بعض من وحدات اإلدخال فز
كية أو عير إشارات ال سلكية، وفيما يأئ 

 -جهاز الحاسوب: 

: يتم من خالل لوحة المفاتيح إدخال النصوص باستخدام األرقام واألحرف الهجائية أو حت  الرموز لوحة المفاتيح

 الخاصة. 

أالفأرة الحاسوب،  جهاز  شاشة  عىل  ز  معي  جزء  عىل  للتأشي   استخدامها  ويتم  القوائم :  أوامر  من  أي  الختيار  و 
 المختلفة، وتكبي  وتصغي  النوافذ. 

ي 
ي إىل جهاز الحاسوب،   : الماسح الضوئ 

ة من ُمستند ورف  ي للُمستخِدم بإدخال البيانات مبارسر
يسمح الماسح الضوئ 

 .وذلك من خالل أخذ صورة عن هذا المستند وتحويلها إىل شكل رقىمي 

اللمس يت   : شاشة  شاشة  عن  عبارة  اللمس، كتلك وهي  حاسة  خالل  من  الُمستخِدم  ِقبل  من  معها  التفاعل  م 
 .الشاشات الموجودة عىل الرصافات البنكية

ا الرقمية ا الرقمية، ثم نقلها وإدخالها إىل جهاز الحاسوب   : الكامي  ُيمكن التقاط عدد كبي  من الصور باستخدام الكامي 
ا بالجهاز  .من خالل توصيل الكامي 

 وحدات اإلخراج  .8

 
ُ
ي تعرض المخرجات من البيانات والمعلومات من جهاز الحاسوب، وفيما ت

عّرف وحدات اإلخراج أنها األجهزة الت 
ي جهاز الحاسوب: 

ي بعض من وحدات اإلخراج فز
 يأئ 

ي جهاز الحاسوب، وهناك نوعان رئيسيان من الشاشات، هما  •
الشاشة وهي عبارة عن جهاز اإلخراج الرئيسي فز

 أنبوب الكاثود.  الشاشة الُمسطحة وشاشة

 .وهي جهاز اإلخراج الخاص بالصوت عير جهاز الحاسوب  : السماعات •

ية •  .: تقوم هذه الطابعات بطباعة الصفحات المختلفة باستخدام عبوة من الحير الخاصالطابعات الحير

ي تقوم بإخراج البيانات من جهاز الحاسوب عىل شكل ُمجسم •
ات الطابعات ثالثية األبعاد وهي الطابعات الت 

يائية ثالثية األبعاد ز  .في 

 رسعات الطباعة 

ي الثانية. الطابعات الحديثة تقاس رسعاتها بوحدة صفحة 
رسعات الطابعات القديمة كانت تقاس بوحدة ال حرف فز

ي الدقيقة أو ص/د. هذه الوحدات صممت أساسا لتسويق الطابعات، ولم تخضع لتوثيق معياري عادة الصفحة 
فز

ي الدقيقة تشي   
طبع ببطء فز

ٌ
ت ي غالبا 

اىلي وثائق مكتبية أحادية اللون متفرقة، بدال من صور كثيفة التفاصيل والت 
ي تؤدي اىلي فرق   A4 شديد. أغلب األحيان يقصد بالصفحة الحجم

ي والت  ي العالم العرئر
ي االداء عن 10-%5فز

% فز
 الصفحة المعادلة أمريكيا األقل مساحة. 
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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 
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باعة 
ّ
 مبدأ الط

ي األبعاد  حيث يمكن الحصول عليه من الماسح   الخطوة األوىل لطباعة
ي األبعاد هو بناء النموذج ثالئر

مجسم ثالئر
ي الخطوة الثانية وهي 

امج المخصصة لذلك بعد ذلك تأئ  ي األبعاد، أو من خالل تصميمه بإحدى الير
ي ثالئر

الضوئ 
ي التصميم مثل عدم اتصال النقاط، حيث أن هذه الملفات با

لعادة تحتوي العديد من فحص الملف من األخطاء فز
بعملية  العملية  هذه  وتسىم  األبعاد،  ي 

ثالئر ي 
الضوئ  الماسح  من  المأخوذة  النماذج  تلك  خاصة  األخطاء،  هذه 

ي الخطوة الثالثة يتم إرسال النموذج المصحح إىل ما يسىم بالمقطع 
 التصحيح، ومن ثم فز

ة من ال نامج بتقطيع النموذج إىل مجموعة كبي  ائح« قد يتجاوز عددها حيث يقوم هذا الير ا »رسر
ً
طبقات الرقيقة جد

ي كودوهو يحتوي عىل مجموعة من التعليمات واألوامر  ألف طبقة، ويسىّم الملف الناتج من هذه العملية ملف جر
بناًء عىل   لتنفذه  الطابعة  إىل  الملف  يرسل  ذلك  بعد  المطلوبة.  بالكفاءة  العمل  إنجاز  الطابعة عىل  تساعد  ي 

الت 
ي عملية التنظيم والتنعيم إلزالة الحواف التكنولوجيا ا

ي النهاية يدخل المجسم الناتج فز
ي الطابعة، وفز

لمستخدمة فز
 واألجزاء غي  المرغوب بها. 

 : المصادر والمراجع
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