
 

 

 

 

 

Visual Basic.Net 2010 

 

 

 

 اعداد 

م.م عبدالهادي محمد



 بيسيك؟؟ الفجوال لغة ماهي

سيك الفجوال سب لغات اهم من برمجة لغة هي بي سمها انوك الحا سيك BASIC أوال ا  طورت ثم ، بي

سيك فجوال لتصبح سك هي اختصار لكلمة ) و بي  Beginners All-purpose Symbolicكلمة بي

Instruction Code) مثل سهههتو يو هي كما تر  الفيجوال فواجهة ، التعلم مرئية،سههههلة لغة هي و 

 الخ..ماآس ستو يو  ي ثري او فالش مثل اخر برنامج واجهة اي

 والسي يسكب والفيجوال شارب السي على تحتوي التي التطوير بيئة عن عبارة هو ستو يو الفيجوال

 .برمجة لغة فهو بيسك الفيجوال أما البرمجة لغات من وغيرها بلس بلس

 

 

 File > new > Projectوالضافة مشروع ج ي  نختار 

 من صفحة الب اية كما في الشكل ا ناه New projectاو من خالل اختيار  

 



 

 Windows Forms Applicationثم نختار لغة البرمجة فيجول بيسك ونختار مشروع ج ي  نوعه 



 

 :الفورم

 آل على يحتوي الذي الصن وق هي ستكون ذلككو...  لمشروعك األساسية النافذة هي ستكون الفورم

 و ع، المشههههرو في ائنك أهم هي الفورم نعتبر أن فيمكن لذا ، للفورم تضههههيفها التي األخر  الكائنات

 :الفورم نافذة هي هذه



 

 ورمالف أيقونة وبجواره على األعلى في يحتوي الزوايا قائم رباعي شههههههكل عن عبارة تر  ماك وهي

 Form1 فيه المكتوب العنوان شريط على ويحتوي... 

 لك تق مها التي اإلمكانيات من بع   قائمة لك تظهر الفورم على الماوس من األيمن بالزر بالضههههغط

 ... مثل الفورم

: View Code الخاص الكو  تابةك تسههههههتطي  النافذة هذه في .الكو  نافذة بإظهار يقوم األمر هذا 

 .بالفورم

:Lock Controls ق  نتك إذا وذلك ... للتحريك قابلة غير الفورم في األ اوت جمي  يجعل األمر هذا 

 ...األ وات لهذه النهائي الوض  وضعت

:Paste الفورمى عل للصق وهذا.  

:Properties الخصائص نافذة إلى بنقلك األمر هذا يقوم.  

 :اال وات شريط

ية النوافذ أو الكائنات من ات األ و شهههههههريط أن نقول أن يمكن ئة في الرئيسههههههه  Visualالتطوير  بي

studio 2010  كل اال اوات التي يمكن ان تضههههههيفها للفورم مثل  على يحتوي الذي الشههههههريط وهو 

PictureBox عنوان صههههن وق أو غير أو صههههورة صههههن وق Label  نص صههههن وق أو TextBox 

 ..ذلكاو غير  Timer  ميقاتي



 

Solution Explorer 

 عالمشهههرو فى المسهههتخ مة الكابنات و العناصهههر لك يوضهههح و الصهههفحة من األيمن الجانب فى يكون

 بك الخاص

 

 Properties الخصابص

 األسفل فى األيمن الجانب فى يكون و )إلخ ... قابمة ، زر سواء( نئالكا مميزات و صائخص يعرض



 

 اال وات شريط عناصر

Pointer  ي .الطبيع  السهم إلى الماوس مؤشر تعي  وهي 

PictureBox  :الفورم. إلى صورة ضافةإل 

Label  :او نص في اي مكان في الفورم. عنوان ضافةإل 

Text Box   :بيانات  خالبا للمستخ م للسماح  

Frame  :اإلطار هذا ب اخل األ وات بعض تتيح للمبرمج وض  اطار وتضمين. 

Command Button :معين أمر تنفيذتتيح للمستخ م بالنقر عليه ل أمر زر أ اة وهي. 

Check Box :استخ ام خيارات التي تضعها في البرنامج. للمستخ م وتتيح 

Option Button  : إختيارات ع ة من ما اختيارا تختار أن مكنكت. 

Compo box  :.تمكنك من اختيار من قائمة منس لة 

ListBox  :منس لة ليست األ اة هذه أن الفارق م  ولكن السابقة القائمة تشبه. 

HScrolBar    تستخ م في انزالق الكائن عرضيا. 

VScrollBar  عرضي وليس طولي انزالق شريط ولكن السابقة تشبه أ اة وهي. 

Timer   زمن مر لماك  ورية بصفة معينة اعمال ع ة أو معين عمل  بآ اء تقوم أنها ووظيفتها 

 .تح  ه معين

DriveListBox  عن عبارة أ اة وهي ListBox   المرن القرص وقسمي الصلب القرص أقسامفيها 

 . ي والسي



DirListBox  عرض المجل ات في مسار انت تح  ه 

FileListbox  الملفات عرض 

Shape  شكل رسم ا اة عن عبارة وهي.   

Line :الفورم على خط رسم أ اة وهي. 

Image الضافة صورة وتحتلف عن اال اه :PictureBox. 

Data .لربط البرنامج بقاع ة البيانات : 

OLE.لربط وتضمين ملفات برامج خارجية ضمن برنامجك : 

 ستو يو  الفيجوال قوائم

 تختلف القوائم باختالف االص ار 

 :آالتالي هم و قائمة، ٣١ عليستو يو  الفيجوال يحتوي

 Fileالخالمشروع  حفظ و فتح مثل ، اساسية اوامر علي : تحتوي...  

 Editاوامر اخر  الي باالضافة العا ية التحرير اوامر علي : تحتوي 

 :View و فورم و آو  صهههههفحة االشهههههياء مثل بعض اظهار علي القائمة هذه محتويات تعمل 

 الخ...اال وات صن وق

 :Projectالمشروع مثل اضافة  بمحتويات خاصة اوامر علي القائمة هذه حتويتClass 

 Format :برنامجك تنسيق يمكنك القائمة بهذه  

 Debug  :مثلاو طريقة تنفيذ البرنامج  ، التشهههههههغيل اوامر معظم علي القائمة هذه تحتوي 

 لهههك تنفيههذه او ، StepOut السههههههههابق االمر او ، او StepInto منههه واحهه  سهههههههطر تنفيههذ

StepOver ، ، الكتابة مؤشهههههههر عليه يوج  الذي السهههههههطر حتي التنفيذ RunToCursor  

BreakPoints مؤقت توقف يتم اختيارها عن و ، الكو  تابةك عن  االحمر باللون تظهر التي 

 ...تشغيله اثناء للبرنامج

 Run  :تشغيله اعا ة وا البرنامج، ايقاف او تشغيل يمكنك القائمة هذه خالل من.. 

 Tools :مثل ثيرةك اوامر علي القائمة هذه تحتوي AddProcedur تابةك من يمكنك الذي 

 امهها ، االمر هههذا اختيههار عنهه  الكو  صهههههههفحههة في تكون ان يجههب لكن و جهه يهه  اجراء

ProcedureAtributes مثل انشههه ته الذي لالجراء االشهههياء بعض تخصهههيص يمكنك فهو 

 وغيرها.  ID تغيير

 Add-Insert :للبرنامج خ مات توفر مستقلة برامج علي القائمة هذه تحتوي.. 

 Window :بعضهما م  ظاهرين ليكونا الفورم و الكو  صفحة القائمة هذه تنظم.. 

 Help :ستو يو ولغات البرمجة. للفجوال خاصة تعليمات علي القائمة هذه تحتوي 

 الكود اول شرح



 :التالية االسطر مكتوب نج  مثال لزر و ك نافذة فتح عن 

Private Sub Command1_Click() 

End Sub 

 :السابقة السطور تعني ماذا نالحظ تعال اآلن

 Private  :الفورم خالل من يعمل ولن فقط الفورم خالل من سيعمل التالي الجزء أن تعني 

يجب  البرنامج في جزء أي خالل من يعمل أي عاما اإلجراء تجعل ولكي...  األخر 

 .Publicبكلمة  Privateاستب ال الكلمة 

 Sub   :بين كلمتي المحصور الجزء أن تعني End Sub وSub برمجي مقط  عن عبارة 

 .يتجزأ وال متكامل

  Command1 إسمه الذي بالكائن خاص إجراء هو التالي المقط  أن تعني 

Command1 اإلسم بهذا أسميته الذي األمر زر وهو .  

 Click  الح ث حالة في تنفيذه سيتم اإلجراء هذا أن تعني Click الكلمتين ومجموع 

Command1_Click الح ث خالل من يعمل  اإلجراء هذا أن تعني Clickاألمر زر فوق 

Command1 

 End Sub  انتهى ق ( اإلجراء) المقط  أن تعني. 

  لوضBreakPoint  :المرا  وض  اليسار من السطر بجانب اضغط ، الكو  صفحة في

BreakPoint  عن ه. 

 هامة مصطلحات

 .. بيسيك الفيجوال استخ ام عن  معرفتها يجب التي المصطلحات اهم هذه

 :Controls   طريقة من ثركب  الستخ امها تصميمها تم بالفيجوال خاصة تحكم ا وات هي 

 :Event  زر او المفاتيح لوحة من  زر ضغط مثل المستخ م او الجهاز به يقوم ما فعل هو 

 ..الف رة

 Methods  :فقط بالفورم خاصة وظيفة فهي بها يقوم ان للكائن يمكن مح  ة وظائف هي.. 

 Me.Hide مثل

 Object  :اح اث و وظائف و خصائص من الخاصة مميزاته له خاص( ةا ا) ائنك هو و 

 .ينجزها ان يمكن

 Procedure :عا ة تكتب و( الكو ) البرنامج  في التعليمات من ثراك او مقط  اجراء هي 

 Event الح ثية االجرائات" تسمي لذا بح ث متصلة تكون غالبا و معين، لغرض

Procedure 

 Properities  :الخ.. اسمه و لونه و الشاشة في مكانه و حجمه مثل ، الكائن مزايا هي 

 النماذج



 ومربعات النص ومربعات لعناوينكا ، األخر  للكائنات مكتبك يعمل ائنك عن عبارة النموذج •

 وج ت التى العناصر لك على النموذج يحتو  المستخ م. واجهة النهاية في منها تتكون التى الرسم

 لتحكمل أزرار وع ة التحكم وقائمة عنوان شريط على تحتوي فهي.  تشغيله حال البرنامج نوافذ في

 (. اغالق تصغير، تكبير،) 

 اخر نموذج اظهار و فتح

 :اخر نموذج فتح: اوال

  Add New Item اختر ثم الفورمات نافذة علي االيمن بالزر اضغط •

 Project > Add New Itemاو اختر  

 :التالي الصن وق لك سيظهر الحالتين من ايا استخ مت اذا

 

 :االشياء هذه باقي معرفة علينا ولكن العا ية، الفورم نستخ م ما عا ة

 Form الخالية. العا ية الفورم هي : هذه 

 About Dialog : للبرنامج عن نبذة مثل لتكون مخصصة ولكن عا ية، فورم هي و.. 

 Explorer form :االنترنت  بمتصفح الخاصة الكائنات بها جاهزة فورم هذه.. 

 : Dialog شكل علي فورم هي Dialog Box  

 Login Formللبرنامج. نافذة  خول تطلب باسور  لتكون مخصصة : فورم 

 Splash Screen البرنامج ب ء نافذة : وهي 

 الفورم خصائص بعض



 الخاصية الوظيفة
 

Name الفورم اسم 

Appearance الفورم شكل 

AutoRedraw 
 

 االشكال و الخطوطرسم  يعي  البرنامج ف ن Trueالقيمة  انتك اذا

 محت اذا
 

BackColor افورم خلفية لون 

BorderStyle للفورم الخارجي الشكل 

Caption العنوان شريط على تظهر التي الظاهرية القيمة أو الفورم عنوان 

ControlBox  اذا كانFalse  الفورم يمين ب على التحكم صن وق فيفانه يخ  ...

 قواإلغال والتصغير التكبير زر على يحتوي الذي الصن وق وهو

Enabled  اذا كانت قيمتةFalse تجعل الفورم غير فعال 

Font  الفورم على به ستكتب الذي الخط وحجم نوع تح ي 

ForeColor الفورم على الكتابة خط لون 

Height الفورم ارتفاع قيمة عن 

Left ةالشاش أقصى يسار عن الفورم بع  قيمة عن يعبر رقمي متغير 

MaxButton ال أم ظاهر الفورم ب على التكبير زر هل 
 

MinButton ال أم ظاهر الفورم ب على التصغير زر هل 
 

MouseIcon الماوس أيقونة شكل  

MousePointer خارجي مكان من الماوس أيقونة تحميل 

Movable ال أم الفورم تحريك من المستخ م سيتمكن هل 

Picture للفورم آخلفية ستوض  التي الصورة 

RightToLef العكس أم اليسار إلى اليمين من ستكون الفورم على الكتابة هل 

ShowInTaskBar ال أم باألسفل المهام شريط في ظاهرة الفورم هل 

StartUpPosition كانم تخصيص أم الشاشة منتصف في سيب أ هل التحميل ب ئ مكان 
 الب ء

Top الشاشة في نقطة أعلى عن الفورم بع  قيمة  

Visible مخفية أم ظاهرة الفورم هل 

Width الفورم عرض قيمة 

Window State أو بار التاسك لتكون في تصغيرها أو الشاشة حجم إلى الفورم تكبير 
 طبيعي وض  في جعلها

  

 .ايضا الوظيفة نفس لها و اخري بكائنات موجو ة الخصائص هذه معظم



 :التالية بالطريقة وا كاال طريق عن الخصائص هذه من ب ي التحكم يمكن

Object.Property = Style 

  ..الخاصية حالة هي Style و، الخاصية اسم هي Property و ، الكائن اسم هي Object ان حيث

 للفورم الرئيسية االحداث مع التعامل

 :وهي معين ح ثي اجراء بكتابة معها التعامل يمكن للنموذج بالنسبة رئيسية أح اث خمسة هناك

Load رةكالذا في النموذج تحميل بع  يح ث 

Activate لتنشيطها النافذة إلى المستخ م يتحول عن ما ذلك بع  ثم للنموذج ظهور أول عن  يح ث. 

Deactivate البرنامج نفس من آخر نموذج تنشيط عن  يح ث.  

Unload النافذة من الذاآرة افراغ قبل يح ث .  

Initialize  عن  يق  ألنه تحميله اعا ة ثم منه الذاآرة افراغ تم إذا حتى نموذج لكل فقط واح ة مرة يق 

 .النوافذ من ج ي  صنفك النافذة بيانات تسجيل

 الفورم حجم تغيير

 :طريقة من ب آثر الفورم حجم تغيير يمكن

 ثم  تري آما تكبيرها ليتم اسحب ثم عليها ط اضغ ، التصغير و التكبير اماآن طريق عن 

 الف رة زر حرر

 الخاصية طريق عن..Width و Height 

 الخاصيتين بتغيير اي الكو  طريق عنHeight و Widthعن طريق الكود 



 

 التحكم ادوات هي ما

ا وأح اث ووظائف خصائص مجموعة ولها خاصته لوظائف مع ة ائناتك هي التحكم ا وات  تمام 

 واح  مرب   اخل األ وات هذه وتجتم  التحكم أ وات من اساسية بفئةي تي فيجول بيسك   لنوافذكا

 من مجموعة في األ وات معظم تشترك .البرامج تصميم فترة أمامك وتظل األ وات مرب  يسمي

  اخل ةمعين بوظيفة للقيام ترشحها التى الخصائص من بمجموعة ا اة لك تتميز بينما الخصائص

 .االستعمال في االنسب انها حيث الواجهة

 التحكم ادوات مع التعامل

 النموذج الي تحكم اداه اضافة: 

 في األ اة بالنقر على إما ذلك ويتم النموذج إلى اضافتها هي األ وات استخ ام خطوات أول

 بحجم عنصر لترسم اال اة المز وج على بالنقر أو النموذج على رسمها ثم األ وات مرب 

 . النموذج وسط في افتراضي

 األداة اختيار: 



 يجب حذفها أو نقلها أو نسخها أو األ وات تحجيم أو نقل عمليات من عملية أي اجراء قبل

 .المطلوبة العملية اجراء ثم األ وات أو األ اة اختيار

 تنشيط أو الختيار .سيتم الذي بالح ث تت ثر بحيث تنشيطها أو تح ي ها يعني األ اة اختيار

 ثمانية ستظهر الف رة زر انقر ثم الف رة مؤشر إليها وجه الواجهة على وضعها بع  أ اة

 .تنشيطها أو اختيارها على لت ل األ اة حول مربعات

 ذلك ويتم العملية تنفيذ قبل لهاك األ وات اختر أ اة من ثركأ على عملية تنفيذ أر ت إذا

 .بطريقتين

 على فارغ مكان في النقر طريق عن جميع ا اختيارها فيمكنك متجاورة األ وات انتك إذا

 التى األ وات لك ليوضح منقط مستطيل يظهر السحب اثناء المؤشر سحب ثم النافذة

 .السحب اثناء طوقتها التى األ وات لك اختيار سيتم الف رة زر اطالق وبمجر  ستختارها

 نقر اثناء ضاغط ا واستمر  Shift مفتاح اضغط ثم ا اة أول انقر متباع ة األ وات انتك ذاا

 Shift  مفتاح علىمن  ي ك ارف  األ وات اختيار من االنتهاء بع  ، األ وات باقي

 األدوات نقل: 

 السحب اثناء الج ي  المكان إلى اسحبها ثم األ اة نقر ا آخر مكان إلى مكانها من أ اة لنقل

 المكان تح   عن ما ، المؤشر تكحر لماك اال اة حجم بنفس فارغ مستطيل سيتحرك

 . الج ي  الموق  إلى اال اة ستنتقل.  الماوس زر على من ي ك ارف  المناسب

 :اآلتي اتب  األ اة حجم لتغيير

 .لتنشيطها األ اة انقر

 اال اةب يحيط الذ  المستطيل جوانب أو اضالع على الموجو ة التحجيم مقابض أح  إلى المؤشر انقل

 .رأسين ذو سهم إلى المؤشر شكل سيتغير ،

  الف رة حرآة م  المستطيل حجم تغير والحظ األيسر الف رة زر على بالضغط المقابض اسحب

 . الف رة زر اترك المطلوب الحجم على تحصل عن ماو

Check Box 

 ..استخ امها يفيةك س شرح المثال هذا في و ، الوقت نفس في مهمة و سهلة اال اه هذه

 تظهر و قيمته تتغير  CheckBox و علي الضغط عن  Image و CheckBox سنض : الفكرة

 القيمة حسب الصورة

 في الكو  هذا تباك 

Private Sub Check1_Click() 

If Check1.Value = 1 Then 

Image1.Visible = True 



End If 

End Sub 

 :التاليك تكون و الصن وق قيمة فهو Check1.Valueبجانب  واح  رقم الي بالنسبة

0  Unchecked 
1 Checked 
2  Grayed 

Combo & List Box 

 :  Combo Box:اوال

 :الفورم في التالي الكو  نكتب الصن وق هذا في اختيارات لوض 

Private Sub Form1_Load() 

Combo1.AddItem “Ali” 

Combo1.AddItem “Ahmed” 

End Sub 

 فاستخ م اخري اسماء اضافة ار ت اذا و Ali و Ahmedبكلمتي  الصن وق يتزو  الكو  بهذه و

 .االسماء تغيير م  ولكن الكو  نفس

 بالصن وق الخاصة الكو  بصفحة الموجو ة Changeتغييراالجراء  اوال عليك الكو  لكتابة ثانياُ:

 :التالي الكو  تبكا ثم Click الي

Private Sub Combo1_Click() 

Select Case Combo1.ListIndex  

Case 0   

Expression    

Case 1   

Expression    

End Select     

End Sub 

 :الشرح



 لةمسؤو Case 0 ف Case 1 و ليس Case 0 ب ب أت ق  و Select Caseقاع ة  استخ م الحظ

 فتعني Combo1.ListIndexاما بالنسبة الى  Ahmedسم اال عن مسئولةف Case 1 اما   Aliعن

 Image1.Visible = True او Label1.Caption = Ahmedالتحكم اي ح ث مثل   سيقوم انه

 مثل ح ث اي تابةك

  Select Case   قاع ة تنهي End Select .الكو  نهاية اما 

List Box   الفورم في التالي الكو  نكتب الصن وق هذا في اختيارات لوض: 

Private Sub Form1.Load() 

List1.AddItem “Ali” 

List1.AddItem “Ahmed” 

End Sub 

 نفس فاستخ م  اخر اسماء اضافة ار ت اذا و  Ahmedو  Aliبكلمتي  القائمة تتزو  الكو  بهذه و

 ..االسماء تغيير م  ولكن الكو 

 بالصن وق الخاصة الكو  بصفحة الموجو ة Changeتغييراالجراء  اوال عليك الكو  لكتابة ثانياُ:

 :التالي الكو  تبكا ثم Click الي

Private Sub Combo1.Click() 

Select Case List1.ListIndex  

Case 0  

Expression   

Case 1  

Expression   

End Select  

End Sub 

 ComboBox  في ماك الشرح

  PictureBox الصورة أ اة

 وتحريكها الصور هذه ومعالجة...  الخاصة تطبيقاتك إلى الصور اضافة لك تتيح األ اة هذه

 :األ اة هذه خصائص

 المعروفة الخصائص من وهي اإلسم خاصية
 ل ينا

Name 

 أم اإلطار يمين في تكون هل الصورة وض 

 اليسار

Align 

 Appearance الظهور طريقة



 AutoRedraw التلقائي الرسم إعا ة

 الموضوعة الصورة بحجم تلقائيا اإلطار تحجيم
 فيه

AutoSize 

 BackColor لإلطار الخلفي اللون

 BorderStyle لإلطار الخارجي الشكل تح ي 

 Enabled ال أم فعالة الصورة هل

 Height اإلطار ارتفاع خاصية

 Left الفورم يسار أقصى عن اإلطار بع  خاصية

 MouseIcon التلقائية األشكال من الماوس أيقونة شكل

 MousePointer خارجية أيقونة من الماوس مؤشر شكل اختيار

 Picture األ اة إطار  اخل ووضعها صورة اختيار

 بالماوس توقفت لو يظهر الذي المساع ة نص
 قصيرة لم ة الصورة أعلى

ToolTipText 

 Top الفورم أعلى عن الصورة بع  خاصية

 Visible مخفية أم ظاهرة الصورة هل

 Width الصورة عرض خاصية

 

 Image الصور أداة

 األ اة عن تتميز وهي تطبيقاتك  اخل الصور ض  و لك تتيح التي الثانية األ اة هي الصور أ اة

 األخر  الخصائص بعض في عنها وتعاب الخصائص بعض في السابقة

 المعروفة الخصائص من وهي اإلسم خاصية
 ل ينا

Name 

 Appearance الظهور طريقة

 BorderStyle لإلطار الخارجي الشكل تح ي 

 Enabled ال أم فعالة الصورة هل



 Height اإلطار ارتفاع خاصية

 Left الفورم يسار أقصى عن اإلطار بع  خاصية

 MouseIcon التلقائية األشكال من الماوس أيقونة شكل

 MousePointer خارجية أيقونة من الماوس مؤشر شكل اختيار

 Picture األ اة إطار  اخل ووضعها صورة اختيار

 بالماوس توقفت لو يظهر الذي المساع ة نص
 قصيرة لم ة الصورة أعلى

ToolTipText 

 Top الفورم أعلى عن الصورة بع  خاصية

 Visible مخفية أم ظاهرة الصورة هل

 Width الصورة عرض خاصية

 Stretch  األ اة بحجم الصورة تحجيم

 الخواص من وهي  PictureBox األ اة في تتوفر ال والتي Stretch  بخاصية األ اة هذه وتتميز

 .برامجك من الكثير في األ اة هذه تفضل ستجعلك التي


