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  Orcid 

( الهوية المفتوحة للباحثين والمساهمين  (open reseasher and contribution لــــ هو اختصار     
والمؤلفين االكاديميين نتيجة تطابق اسمائهم التي تظهر  من رموز وارقام للتمييز بين العلماءيتكون  حيث

عن تغير في االسماء وكذلك الخلط الذي ينتج من  ةعلى االوراق العلمية كما تعالج االشكال الناتج
 .الوثيقة الرقمية استخدام اختصارات لالسم , وبالتالي فانه يعطي هوية فريدة دائمة تشبة 

 

    اورسيد الهدف من

هو عبارة عن جهد غير هادف للربح يميز باحث عن باحث برمز معين حتى يضمن له بما   -1
 حوث والنشطة المهنية والمنح  وغيرها من االخراجات العلمية (بيقوم به االنشطة ) 

على االنتقال الى العلوم االلكترونية , حيث المنشورات العلمية يمكن استخالصها على  يساعد -2
ناك بعض , وهكل باحث بسيرة ذاتية  رقمية  محدثة باستمرار  تزويد باالضافة الىالفور ,

 . crossref , dataciteت  تقوم  بتصدير البيانات الى اورسيد مثل الخدمات  عبر االنترتي
عن االنشطة الخاصة باالخرين في حالة  وجود اسماء  بالباحثتمييز االنشطة البحثية الخاصة  -3

 من خالل ارفاق كل باحث بهوية رقمية تحفظ له ابحاثة والمنح وبراءات االختراع  متماثلة
 ي تقوم به تحديد العمل الذبيسمح للجميع ) المؤلفين والناشرين والممولين والمؤسسات البحثية (   -4

  تحدبث تلقائي  لسجل اورسيد , ويدخل شبكة االقنباس العالمي      

يمكن الطالب والموظفين التسيجل باالورسيد من خالل استخدام البريد االلكتروني الخاص بك   -5
 .واضافة عناوين اخرى للبريد االلكتروني الى ملفك الشخصي 

 .يمكن مشاهدة انجازاتك االكاديمية وملفك البحثي  الموجودة في المنصة من قبل االخرين  -6

 

 

 



 خطوات التسجيل في المنصة 

 :للتسجيل في منصة االورسيد وفتح حساب تعريفي للباحث نقوم بالخطوات التالية  

 Orcid.org  الرابطوكتابة   google نافذةفتح    -1

 

 

 

 

 

التسجيل في 

 المنصة



 

  جيلالتس -2

 
 
 

 

 كتابة  اسمك 

ايميل كتابة  

 الجامعة

كلمة كتابة 

السر الخاص 

 باالورسيد 

كتابة اعادة 

كلمة السر 

الخاص 

 باالورسيد

االسم كتابة  

 الثاني

كتابة  اعادة  

 ايميل الجامعة



كما و  يطلب التحقق من حسابك  ظهر رسالة تحقيق تول مرة المنصة مالحظة : في حالة دخولك ال
 ادناه  موضح في

 
 

الجامعي الخاص بك يتم التحقق من حسابك من خالل الرجوع الى بريد االلكتروني الرئيسي  -3
ادنى الصفحة الموقع )دخول بريد  والذي يوجد فيموقع الجامعة المستنصرية  والموجود على
 االلكتروني (



 
 

 

 

 

 

دخول بريد 

الجامعي الخاص 

 بالباحث



 التاليةبعد الضغط على بريد االلكتروني تظهر نافذه  -4

 
 
 بريد المخصص وكلمة السر ومن ثم تسجيل الدخول الضع و 

 

 

 

 

 تسجيل الدخول

 ادخال كلمة السر

ادخال بريد 

الخاص الجامعي 

 بالباحث



 ) رسالة تحقيق (من اورسيد   لةرسا الدخول بالبريد تظهر لناو بعد تسجيل  -5

 
 

 

 
 

الضغط على 

 رسالة التحقيق 



 سوف ندخل الى المنصة  هلتحقق من عنوان البريدي نضغط على الرابط االول ومن خالل  -6

 

 
 

 

 

 

  الضغط على الرابط 

للدخول على صفحة 

 االورسيد



 الهوية الرقمية للباحث والتي تحتوي على  اورسيد المنصة ظهور نافذه   -7

 

الهوية اورسيد 

 الرقمية للباحث 

 االعمال 

االنجازات التي تحقق 

 مورد مالي 

 الوظيفة 

 التعليم



من خالل وذلك  اخرى الى منصة من خالل تسجيل االعتيادي  دخول مرةالمالحظة : يمكن  
 ادناه النافذهسوف تظهر لنا   Orcid.orgالضغط على 

 

  
 

 

 

 

الحساب 

 الشخصي

 ايميل الجامعة 

 

كلمة السري 

الخاصة 

 بالمنصة

الدخول الى 

 المنصة



 ) اورسيد(حساب المنصة  اتاعداد

 Account Settingsيمكن اجراء تعديل على حساب االورسيد من خالل الضغط على 

 كما موضح في ادناه 

 
 

 

االيميل 

والحسابات 

 المفضلة

 كلمة السر

 

 السؤال االمني

 

ازال حساب 

 مكرر

تعطيل 

 الحساب

الحساب 

 الشخصي

اعدادات حساب 

 الشخصي

 



 -:حيث يحتوي اعدادات الحساب على مايلي 

1- Email and contact preferences  

يمكن اضافة ايميل اخر باالضافة الى ايميل الرئيسي  ومن ثم  Editمن خالل الضغط على تحرير     
 . الضغط على حفظ

 
 

 

اضافة ايميل 

 اخر

 حفظ التغيرات

 



2- password 

 ووضع كلمة سر جديد يمكن تغيير كلمة السر   

 
 

 

 

 

 

 

كلمة السر 

 القديمة

كلمة السر 

 الجديدة

اعادة  كنابة 

كلمة السر 

 الجديدة

 

 حفظ التغيرات

 



3- Security Questuion 

دقة الحساب  ومن ثم االجابة  من  تزيد من االسئلة الموجود والتي بدورهاسؤال امني  اختياريمكن 
 عليها

 
 

Deactivate Account-4   تعطيل حساب االورسيد : 

Remove Duplicate Record-5 ازالة الحساب المكرر : 

 

 امنيسؤال 

 

االجابة عن 

 سؤال امني

 حفظ التغيرات

 



  بالباحثخطوات ملئ الملف الشخصي الخاص 

 يالتعليممستوى اضافة معلومات الى ملفك الشخصي بما في ذلك ببمجرد تسجيلك  سيتم مطالبتك 
 -خاص بك وتاريخ التوضيف واالنجازات البحثية وغيرها من المعلومات وفق الخطوات التالية :ال

 وكما موضح في ادناه  Biographyاضافة السيرة الشخصية  -1

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 حفظ التغيرات

 

يمكن رؤية 

المعلومات من 

 قبل الجميع

تكون المعلومات  

 سرية ) انا فقط ( 

 

يمكن مشاهدت المعلومات 

فقط االصدقاء واالطراف 

 الموثوقة بها 



 التعيلم  -2

 
 

 فارغة اذا لم تكمل في الوقت الحاضر  (االنتهاء مالحظة : يمكن ترك خانه ) سنة

 اسم المؤسسة

 القسم

 –السنة االنتهاء 

 اليوم  -الشهر

 

 الدرجة العلمية

 اسم المدينة

 اسم الدولة

اضاقة الى 

 السجل

 

 –السنة  البداية 

 اليوم -الشهر



 /مثال 

 
 
 



 الوظيفة  -3

 
 

 

 

 

 اسم المؤسسة

 اضافة الى  السجل 

اسم المدينة 

 تعمل بها  التي

 اسم الدولة

 

القسم الذي 

 تعمل به

تاريخ بدأ العمل  

الشهر –) السنة 

 اليوم ( –

 

تاريخ انتهاء 

العمل  ) يترك 

 فارغ (

 



 مثال /

   
 

 



   المورد المالي ) التمويل ( -4

 

نوع المورد او 

التمويل ) جائزة 

عقد , منحة , 

 راتب اضافي (

 

عنوان المشروع 

 الذي تم تمويله 

وصف او ملخص 

 المشروع 

 

 -السنة 

الشهر  بداء 

 المشروع

 –السنه 

الشهر نهاية 

 المشروع 

الدور الذي قمت 

به في المشروع 

) قائد , مساعد , 

 اخرى (

 



 
 

التعليم  , والتوظيف ( مسجلة في  ,  السيرة الذاتية  وبالتي سوف تكون المعلومات والتي تتضمن )
 االورسيد وبالشكل التالي

 

 

اسم الدولة 

التي توجد 

 فيها المنظمة 

رابط المعلومات  

حول المشروع 

 الممول 

 

اضف الى 

 السجل

اسم المدينة 

التي توجد 

 فيها المنظمة 

اسم المنظمة 

 المانحة  



 
 

 

 



  العمل -5
 -: اضافة العمل بثالث طرق وتتم
I.  يدويا 

 
 ادناه النافذه( سوف تظهر add manuallyخالل الضغط على )فمن 

  



 

 اسم العمل

 االقتباس

 –شهر  –)سنة 

 يوم (النشر

 

اسم الجلة 

التي نشرت 

 فيها

 نوع العمل 

 اسم العمل 



 
 

 ملخص العمل

 الرابط

 

اللغة 

 المستخدمة

البلد الذي 

 نشر فية العمل

 

اضافة الى 

 السجل



 مالحظة : االعمال هنا تمثل 

 منشورات -1
 الكتب التي تم تاليفها من قبل مؤلف واحد او مجموعه من مؤلفين اي  كتب :  -2
 اطروحة  -3
 مقال صحفي  -4
 بحثي   مقال -5
 كتيب والتي تتضمن محاضرات  -6
 ورقة عمل -7
 ترجمة  -8
 مؤتمرات  -9

 ملكية فكرية ) براءة اختراع ( -11

 لو كان لدي هذا البحث واريد ان اسجلة  يدوينا في المنصة  مثال /

 
 

البحث المراد 

اضافته الي 

 اورسيد

 



 

 



 
 



 التي تخص العمل  مسجلة في االورسيد وبالشكل التاليوبالتي سوف تكون المعلومات 

 

 
 



II. الضغط على  وذلك ب البحث عن عملك من خالل اي نظام  الطريقة الثانية الضافة العمل هو
search and link) ) قام العديد من اعضاء االورسيد ببناء ادوات البحث والربط والتي تسمح  , حيث

باستيراد معلومات حول المنشورات واالعمال االخرى الى سجل اورسيد الخاص بك من قواعد البيانات 
اخرى , والضافة اعمال الى سجل اورسيد باستخدام معالج البحث والتطوير , يجب اوال منح حق 

رسيد الخاص بك ومن ثم يتم نقله الى موقع الذي تريد اضافة االعمال من خالله الدخول الى سجل او 
 الى سجل الخاص بك , ومن ادوات البحث والربط المعتمدة حاليا هي

 



 
 
 اكثر الروابط البحث شيوعا ان 

CrossRef Metadata Search-1 

-2 ResearcherID 

3- Scopus to Orcid 

وكيفية ربطها بالمنصة , امـــــــــــــــــــــــــــــا   CrossRef Metadata Searchاالن  سيتم شرح  
ResearcherID  و Scopus to Orcid  فسيتم التطرق اليها في ابحاث الحقه انشاهلل 



CrossRef Metadata Search  : هو عبارة عن موقع يحتوى على العديد من البحوث والمقاالت

 :الى اورسيد من خالل الخطوات التالية ونقلها منها والتي يمكن استيراد االعمال 

 تسجيل دخول الى االورسيد  -1
 CrossRefاختر بحث  -2
 بالدخول ال سجل الخاص بكاالذن  طلب -3

 

 

 

 

 بالدخول السماح

 



 فعلى سبيل المثال ابحث عن االعمال وختر اضافتها الى منصة -4

 

 

اختر هذا البحث  

وقم باضافته الى 

 المنصة 



 
 

 وكما موضح من النافذه ادناه sign outيتم بالضغط على  crossrefوللخروج من 

 


