
 
 
 
 
 
 

 التقرير السنوي
 لمجلة جامعة الملك سعود

 (............................  فرع) 
 هـ............/ ............  العام الجامعي



 2 هـ  ......./  .......م الجامعي العا........ (  فرع) جامعة الملك سعود لمجلة  التقرير السنوي

 محتويات التقرير
 2 مقدمة : أواًل 
 3 اجتماعات اللجنة : ثانياً 
 4 الواردة إلى المجلةعدد البحوث   ثالثاً 
  5 إلى المجلة حسب التخصصتوزيع البحوث الواردة  : رابعاً 

  6 توزيع البحوث حسب المحكمين : خامساً 
  7 نشر أعداد المجلة : سادساً 
 8 مقترحات اللجنة : سابعاً 



 3 هـ  ......./  .......م الجامعي العا........ (  فرع) جامعة الملك سعود لمجلة  التقرير السنوي

 مجلة جامعة الملك سعودلالتقرير السنوي 
 (.............................  فرع) 

 هـ .........../ ...........  العام الجامعي
 

 مقدمة: أوال 
 :اآلتي من معلومات أولية عن تتض 

  قرار تشكيل هيئة التحرير. 

  أسماء أعضاء هيئة التحرير. 

  مقدمة عن محتويات التقرير. 
 

  االجتماعات: ثانياً 
 (1)جدول رقم 

 (هـ ......../........)للعام الجامعي  هيئة التحريرعدد اجتماعات 
 التاريخ رقم االجتماع مسلسل
 هـ00/00/0000 األول 1
 هـ00/00/0000 الثاني 2
 هـ00/00/0000 الثالث 3
4   
   

 
 عدد البحوث الواردة للمجلة: ثالثاً 

يتضــمن هــلا الجــوء معلومــات تنصــيلية عــن عـــدد البحــوث المتبقيــة المجلــة فــي العــام الســـاب    
عــدد البحــوث ( 2)الجــدول رقــم  يوضــ . وكــللك عــدد البحــوث التــي وردت للمجلــة فــي العــام الحــالي 

ي ــــــــالحللعـام ال لدى المجلةعدد البحوث الجديدة ( 3)ويوض  الجدول رقم . متبقية من العام الساب ال
عـدد البحـوث التـي تمـم الموافقـة علي ـا مـن اللجنـة ( 4)  ويوض  الجـدول رقـم ( هـ ......  /......  )

 .وأرسلم إلى التحكيم 
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 (2)جدول رقم 

 (هـ )......../........عي الساب  البحوث المتبقية من العام الجامعدد 

 وضع البحوث
 مصدر البحوث

 المجموع
 خارج المملكة خارج الجامعة داخل الجامعة

     تحم التعديل
     تحم التحكيم
     بحوث مرفوضة

     المجموع
 

 (3)جدول رقم 
 (هـ ...../........)...عدد البحوث الجديدة الواردة للمجلة وقرار هيئة التحرير للعام الجامعي 

 وضع البحوث
 المجموع مصدر البحوث

 النسبة العدد خارج المملكة خارج الجامعة داخل الجامعة
      مقبول من ال يئة

      مرفوض من ال يئة
      المجموع

 
 (4)جدول رقم 

 (هـ .../........).....عدد البحوث الجديدة الواردة للمجلة والتي تمم الموافقة علي ا للعام الجامعي 

 وضع البحوث
 المجموع مصدر البحوث

 النسبة العدد خارج المملكة خارج الجامعة داخل الجامعة
      تحم التحكيم
      تحم التعديل

      مقبولة
      بحوث مرفوضة

      المجموع
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 حسب التخصص إلى المجلةتوزيع البحوث الواردة : رابعاً 

والوضـع  إلـى المجلـةمعلومـات تنصـيلية عـن تخصـص البحـوث التـي وردت يتضمن هلا الجـوء  
 إلــى المجلــةيوضــ  توزيــع البحــوث الــواردة ( 5)الجــدول رقــم . العــام مــن حيــث قبول ــا للنشــر مــن عدمــ  

 .حسب التخصص ( هـ ) ......../........ للعام الجامعي 
 

 (5) رقم جدول
 (هـ )......../........البحوث الواردة إلى المجلة حسب التخصص للعام الجامعي توزيع 

 التخصص
 المحموع الوضع العام للبحوث

 النسبة العدد مرفوض مقبول تحم التعديل تحم التحكيم
       تخصص
       تخصص
       تخصص
       تخصص
       تخصص
       تخصص
       المجموع

 
 توزيع البحوث حسب المحكمين :خامساً 

يتضــمن هــلا الجــوء معلومــات تنصــيلة عــن أمــاكن محكمــي البحــوث التــي وردت إلــى المجلــة  
توزيـــع البحـــوث الـــواردة إلـــى المجلـــة حســـب ( 6)يوضـــ  الجـــدول رقـــم . وعنـــاوين م حســـب التخصـــص 

 .أسماء محكمي البحوث وعناوين م ( 7)المحكمين والتخصص ويوض  الجدول رقم 
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 (6)رقم  جدول

 (هـ )......../........للعام الجامعي  إلى المجلةتوزيع البحوث الواردة 
 حسب أماكن محكمي البحوث ومجال تخصص البحث

 التخصص
 مكان المحكمين

 المجموع خارج المملكة داخل المملكة داخل الجامعة
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

         التخصص
         التخصص
         التخصص
         التخصص
         التخصص
         المجموع

 
 (7)جدول رقم 

 (هـ )......../........للعام الجامعي  إلى المجلةأسماء محكمي البحوث الواردة 
 عدد البحوث المقبولة عدد البحوث المحكم البلد التخصص اسم المحكم م
1      
2      
3      
4      
5      
 

 النشر: سادساً 
يتضــمن هــلا الجــوء معلومــات تنصــيلة عــن األعــداد المنشــورة للمجلــة واألعــداد المعــدة للنشــر  

يوضــ  عــدد البحــوث المنشــورة فــي ( 8)الجــدول رقــم . وكــللك عــدد األبحــاث فــي كــل عــدد ونوع ــا 
عـدد البحـوث ( 9)  الجـدول رقـم ويوضـ. وأسماء البـاحثين ومجـال البحـث ( 000)المجلة للعدد رقم 

 .وأسماء الباحثين ومجال البحث ( 000)المعدة للنشر في المجلة للعدد رقم 
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 (8)جدول رقم 

 (هـ )......../........للعام الجامعي ( 00)عدد البحوث المنشورة في المجلة للعدد رقم 
 التخصص اسم الباحث عنوان البحث مسلسل
1    
2    
3    
4    

 
 (9)جدول رقم 
 (هـ )......../........للعام الجامعي ( 00)عدد البحوث المعدة للنشر في المجلة للعد رقم 

 التخصص اسم الباحث عنوان البحث مسلسل
1    
2    
3    
4    

 
 مقترحات هيئة التحرير: سابعاً 

ـــر والمقترحـــات   ـــي تـــدعم يتضـــمن هـــلا الجـــوء معلومـــات تنصـــيلية عـــن أعمـــال هيئـــة التحري الت
إجراءات ال يئة ومسيرة المجلة وخاصة فيما يتعل  بسرعة النشر   وعملية التوزيع وقرارات التحكـيم ومـا 

 .إلى ذلك من أعمال يمكن أن تساهم في تطوير المجلة وتوزيع ا 


