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 ما هي أهمية مشروع التخرج ؟

كيفية الحصول على البيانات

تطبيق من  الطالب  تمكين  في  المشروع  أهمية   تكمن 
المقدمة. الدورة  خالل  المكتسبة  والمفاهيم   المهارات 
يسمح مما  ا�عمال  نطاق  من  مستوحاة  المشاريع   جميع 
العمل جهات  تحديات  بعض  محاكاة  تجربة   للطالب 

.وكيفية حلها باستخدام عالم البيانات
إلزامي من أجل حصول  يعتبر اكمال مشروع التخرج شرط 

 الطالب على شهادة معتمدة من قبل أكاديمية بيان

قبل من  المقترحة  البيانات  استخدام  الطالب   يستطيع 
أخرى أو من خالل مصادر  التدريبية  بالدورة  الخاص   المدرب 

لبيانات مفتوحة



مصادر بيانات مقترحة

12

34

56

78

910

بوابة البيانات المفتوحةمركز فرص ذكاء

وزارة العدل وزارة التعليم

الجمارك السعوديةوزارة الصناعة والثروة المعدنية

وزارة الصحةوزارة السياحة

وزارة النقلوزارة التجارة



1112

1314

1516

1718

1920

الهيئة العامة للرياضةالهيئة العامة لإلحصاء

البريد السعودي وزارة المالية

المواصفات السعوديةوزارة الحج والعمرة

هيئة الهالل االحمر السعودي

وزارة الداخلية وكالة االنباء السعودية

صندوق تنمية الموارد البشرية



طريقة تسليم مشروع التخرج

طريقة تقييم المشروع

githubرابــــــــــــط لـ منصة

يحتوى على ا�كواد البرمجية الخــــــاصة بالمشروع

( القالب المقترح مرفق

  العرض الخاص بالمشروع في المكان المخصص له

:

 تسلــــــــــيم المشروع تتم من خالل المنــــصة التعلـــــــــيمية

بحيث يقوم الطالب بإرفاق جميع المتطلبات المشروع وهي

 المشكلة المراد حلها

باستخدام البيــــــانات

 الحل المقترح ومـــدى

قابلـــــــية تطبيـــــــقه

 الجمهور المــــــــــــتأثر

بالحل أو المشكـــــــلة
نموذج العمل المقترح

صــــــــــحة ا�كــــــــوادجودة العرض المقدم

(



 يتم فتح رابط تسليم المشاريع خالل أسبوعين من تاريخ انتهاء الدورة التدريبية

بحيث يتم إغالق باب التقديم بعد هذه المدة الموافق

 يلتزم الطالب بعدم الغش في أي مهام أو مشاريع أو تقييمات على سبيل

المثال

 تقديم أو تلقي مساعدة غير مصرح بها أو نسخها أو مشاركتها في مشاريع

  مستخدم آخر أو أعمال صفية أخرى ( أو اي جزء منه

 ،عدم انتحال عمل ا¾خرين. على سبيل المثال

 استخدام العمل ا�صلي لشخص آخر (على سبيل المثال، الكود ، واللغة ،

والصيغ ، وما إلى ذلك) في مهامك أو مشروعاتك أو تقييماتك

 إذا تبين أن الطالب انتهك أخالقيات المشروع، فإن أكاديمية بيان تحتفظ بالحق

 في اتخاذ أي إجراء تراه مناسًبا ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ،

 رفض مشروع التخرج الخاصة بالطالب أو إزالته من أكاديمية بيان بدون استرداد

أي مبالغ

 (

X

X

X

 أخالقيات المشروع

موعد تسليم مشروع التخرج
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