
إن منظمات البحث تصارع لتعريف وربط هيئة تدريسك، طالبك الخريجين، 
الباحثين، والدارسين بشكل دقيق وسهل بأنشطتهم المهنية الكاملة. حتى إذا 
المحلية، فإن هذا يتطلب  التدريس  لباحثي هيئة  قمت بتنفيذ ملف شخصي 
تحديثات جارية )وغالبا يدوية(، وغالبا ال تنتقل المعلومات مع الباحثين بينما 

يتنقلون بين المنظمات أو بين اإلدارات في نفس المؤسسة.

بمخرجاتهم  فيه  لبس  وال  موثوق  بشكل  دارسيك  ربط  أوركيد  لك  يتيح 
الدراسية الكاملة، الصحيحة والحالية. عن طريق تكامل معرفات أوركيد عبر 
دفق عمل البحث، سيصبح المجتمع األكاديمي أفضل قدرة على تمييز وتعقب 
الممنوحة،  الجهات  الباحثين،  كالمؤلفين،  األشخاص  الفريدين من  المساهمين 

هيئة التدريس والمخترعين.

يمكن ألوركيد تحسين:
 اإلدارة التنظيمية لهيئة التدريس ومعلومات النشاط البحثي.	 
 تعقب وتقييم المخرجات الدراسية	 

مؤسستنا	  داخل  األخرى،  المعلومات  أنظمة  مع  البيني  التشغيل    
  وخارجها.

 دقة تسجيالتك العامة.	 
  يتم تبادل البيانات وتوافقها مع اإليداع المقرر لمخرجات البحث	 

 والمقاالت.

يمكن ألوركيد مساعدتك لتحسين إدارة مساهماتك لباحثيك 
ودارسيك عن طريق توفير سجل بمعرفات فريدة وثابتة 
للباحثين والدارسين تكون مفتوحة، بدون حقوق ملكية، 

شفافة، متنقلة، وترتكز على المجتمع.

ربط باحثيك ومساهماتهم

تعريف  يمكننا  كيف  بدقة؟  بحثنا  وتأثير  قوة  قياس  يمكننا  كيف 
من  منهجي؟  بشكل  تدريسنا  هيئة  تنتجها  التي  الفكرية  المخرجات 
التي  التسجيالت  آالف  مع  بكفاءة  التوافق  يمكننا  كيف  خبراءنا؟  هم 
يمكننا  كيف  االعتماد؟  ومفوضي  الممولين  من  بالمتطلبات  تحتفظ 

محدثا؟ المقاالت  من  المقرر  مستودعنا  حفظ 

نحن نريد استخدام 
أوركيد لتسهيل حياة 

باحثي أوكسفورد للعمل 
مع األنظمة المؤسسية 

وأنظمة الناشرين عن طريق 
إعادة استخدلم المعلومات 

المتاحة إلدارة بيانات 
النشر والتقارير. الشعار هو: 

"أدخل مرة واحدة -
أعد االستخدام دائما".

ولفرام هورستمان، المدير المساعد، 
مكتبات بودليايان ، جامعة 

أكسفورد

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.


