
وحياتك  لسمعتك  الضروري  من  عملك،  مكان  أو  تخصصك  عن  النظر  بغض 
األكايديمة،  المجتمعات  الناشرين،  الممولين،  من  كل  يكون  أن  المهنية 
والجمعيات، وزمالئك من الباحثين واألكاديميين قادرين على تعريف عملك 
- لك. يساعدك أوركيد في  - وعملك أنت فقط  وإعزائه سريعا وبال غموض 
البيانات،  مثل مجموعات  إلى مساهماتك  وبثقة  بسهولة  الفريد  كيانك  ربط 
االختراع  براءات  التجارب،  العينات،  الوسائط،  قصص  الكتب،  المقاالت، 

والدفاتر. 

يمكنك صيانة  بك.  الخاصة  المساهمات  تسجيلة  تملك  بأنك  أوركيد  يعترف 
إعدادات  في  التحكم  ويمكنك  واحد،  مكان  في  الرئيسية  المعلومات  كافة 
بشكل  عرضها  يتم  التي  المعلومات  ذلك  في  بما  بك  الخاصة  الحصوصية 
الشركاء  هؤالء  هم  ومن  بهم،  الموثوق  الشركاء  مع  مشاركته  يتم  وما  عام، 

بهم. الموثوق 

يتيح  بأنظمة ومؤسسات متعددة.  البيني  التشغيل  أوركيد على  تأسيس  تم 
لك أوركيد ربط أنظمة معرفات أخرى، بما في ذلك تلك التي يقوم الممولون 
المعلومات  أنظمة  البيانات بشكل مجاني مع  وتبادل  والناشرون بصيانتها، 

والدارسين. الباحثين  لجميع  التسجيل مجاني وسريع  تلك.  البحثية 

أوركيد هو سجل للمعرفات الفريدة للباحثين والدارسين، وهو مفتوح وبال 

حقوق ملكية، شفاف، متنقل ويعتمد على المجتمع. يوفر أوركيد معرف 

رقمي ثابت لتمييزك عن كل الباحثين اآلخرين، ويدعم الربط التلقائي بين 

جميع أنشطتك المهنية.

كن معروفا

كل  في  لي  الفضل  إعزاء  ضمان  يمكنني  كيف 
المستغرق  الوقت  لتقليل  طريقة  توجد  أال  مساهماتي؟ 
الحفاظ  يمكنني  كيف  والتقريرية؟  اإلدارية  المتطلبات  في 

بي؟ الخاصة  المساهمين  تسجيلة  في  التحكم  على 

يعني أوركيد بإزالة اللبس 
عن بحثك عن اآلخرين الذين 
يحملون نفس االسم أو اسما 

مشابها. بدون إزالة اللبس، 
سنستمر يدويا في غربلة 

تسجيالتنا البيبلوغرافية. وليس 
لدينا الوقت لذلك.

مارك غرينبرغ
أستاذ اللغات واآلداب السالفية

جامعة كانساس، الواليات المتحدة

لتعقب باحث وأعماله على مدار 
حياته المهنية، من المنطقي 

وجود معرف فريد. أعتقد أن 
أوركيد هنا ليبقى.

أنطونيو نيفيس
أستاذ جامعي

جامعة ABC الفيدرالية )UFABC(، البرازيل

قم بزيارة  orcid.org للتعرف على المزيد.  
انضم ألوركيد اليوم وكن جزءا من الحل.

ماهو 

أوركيد/ منظمة مستقلة غير ربحية 
مصممة لفائدة جميع حاملي األسهم، 

وتنفرد بقدرتها على البحث عبر المجاالت، 
قطاعات البحث، والحدود القومية. إن القدرة 
على ربط البحث والباحثين تحسن من عملية 

االستكشاف العلمي وتحسن من كفاءة التمويل 
والتعاون البحثي. يرتبط أوركيد بجميع 

القطاعات للمجتمع البحثي إلدراك رؤيته.


