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  ORCID منظمةنبذة عن 

للمشتركين  تعريفي رمز اعطاء على ة تعملغير ربحيهي منظمة  (ORCID) أوركيد منظمة

العلماء وسواهم والمساهمين من لباحثين اللتمييز بين وذلك  من حروف وأرقام في الموقع يتكون

 في حال تشابه االسماء. من المؤلفين األكاديميين

)الهوية  (Open Researcher and Contributor IDاختصار ) ORCIDتمثل  

  اختصارا(." كونه وركيديلفظ اسم الموقع "اوالمساهمين والمفتوحة للباحثين 

و  IDتزويد رقم تعريفي من خالل على حل مشكلة تشخيص هوية الباحث  المنظمة هذه عملت

سجال  للباحثين والمساهمينيوفر هذا الموقع . (Researcher ID) موقع مشابه لموقع وهو

 .العلمية واألكاديميةا واقعيًا للتمييز بين المؤلفين الناشرين للمواد مفتوحا مستقال ليكون معيار

 .أطلقت المنظمة خدمة التسجيل وبدأت في استصدار معرفات المستخدم 2012أكتوبر16في 
 

 ORCIDموقع التسجيل في 

 من خالل الموقع اإللكتروني التالي: ORCIDالى المحرك البحث  يتم الدخول

https://orcid.org 

 

 كما موضح ادناه: ستظهر لك هذه النافذة التي تتيح لك االنضمام الى الموقع •
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البريد مع من قبل الشخص  المنشورة البحوثاالسم الرسمي كما هو مستخدم في  إدخال •

  .للشخص الرسمي االلكتروني

 

 

  .الخاصة بالباحثالكلمة السر اكمال ادخال  •
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 و بياناتك كما هو موضح. و بعد ذلك ستظهر الصفحة االتيه لتتمكن من إضافة بحوثك  •

 

 

 ORCIDالبيانات الخاصة بالبحوث في موقع  ادخال

التسجيل في الموقع يمكن تحديث البيانات الخاصة بالبحوث كما هو موضح لدى بعد اكمال 

 نتاجه العلمي:  ضافةإلالباحث ثالث اختيارات 

 البحث عن طريق المواقع الخاصة ببيانات البحوث •

 BibTexاستخدام ملف مراجع بصيغة  •

 يدويا •
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 ربط حسابك بالحسابات االخرى

يمكنك ربط حسابك في المواقع األخرى الخاصة بالباحثين و البحث العلمي مثل موقع 

(Researcher ID( و )Scopus) اهفي المثال ادن كما هو موضح . 

 

 

 

 مالحظة مهمة:* 

للمساهمة  ORCIDموقع لتسجيل في التدريسين والباحثين في الجامعات العراقية ا نرجو من 

في التصنيفات العالمية  نافي رفع مستوى الجامعات العراقية عالميا وزيادة فرص دخول جامعات

 . المهمة

إضافة 

الحساب

 ات


