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 (visualbasic الربجمة املرئية بلغة فيجول بيسك   )
    

: اهلدف العام   

لغةة البممجةةة ويجةواس  ييةةك  ةي لغةةة  ات ي ةميم ممسةةي واجكةةة رسةومية  عثةةا  عةل اللغةةات مةة  ا سةةمبلي  ات ال ا ةةة 

اللغة على العديد من ا وامم  داخلكا ولغة سكلة التطبيق يم يطويم  ذه النيخة من البمنامج عةن  اليوداء حيث يحتوي  ذه

يعتمةد اللغةة وةي يطةويم . زوينةدوإلى  ةذه النيةخة التةي يعمة  يحةت  يئةة  dos والتي يعم  يحت  يئة basic النيخة القديمة

يعنةي . ديةةة مةن حيةث اعتماد ةا علةى الديناميثيةة وا حةدا يطبيقايكا على الثاسنات وكي ي به العديةد مةن لغةات البممجةة الح

عمليةة يقةوب  كةا  ريالحةد   ةو . الديناميثية وي  ذه اللغةة القةدرة علةى اسةتدعاء اي انتةماا رو اجةماء اعتمةادا علةى الحةد 

 . ي  نمو جميتخدب التطبيق على التطبيق مة  الضغط  زر الفارة رو الضغط على رحد ازرار لوحة المفاييح رو حتى يحم

 

:يغطي الربنامج التدريبي احملاور التالية  

 . يتناوس وثمة عامة عن لغات البممجة وا ختالوات  ين المتمجم والمفيم    :لفصل األول ا .1

 . ي مح خماسط التدوق مدعمة  العديد من ا مةلة : الثانيالفصل  .2

 . ( OOP (..)الثود الزاسف ) يعمض طمق كتا ة اليودو كود  :الفصل الثالث  .3

 . (IDE)و  ي مح رساسيات البممجة ال يئية  :الفصل الرابع  .4

 . جولة وى  يئة التطويم المتثاملة :الفصل اخلامس   .5

 . يتناوس  ال مح والتحلي  خواص ا دوات الميتخدمة وى ويجواس  ييك دوت نت ، وكيفية استخدامكا :الفصل السادس   .6

 مــعـــلــومـــات الـــبــمنــامـــج

 CIS05 رنم الدورة

 

 الحاسب اآللي ورمن المعلومات  ي نيف الدورة

 العـــم ــيـة اللغة

 ساعة 021 ساعات البمنامج

 رسبوع  02 مدة البمنامج

 مياسية وتمة انعقاد البمنامج

 ياريخ انعقاد البمنامج

 الةانيجمادى  ا وسجمادى  الةانير يع  ا وسر يع  صفم حمبم
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 الحجة و  ةالقعد و   واس رمضاا  عباا رجب

      

 لاير  8581 البمنامجرسوب 

 

انعقاد الدورة  ثلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  الناصمية للمجاس وكلية الدراسات التطبيقية سبتم :  ةظمالح

 .مع امثانية انامة الدورة  الحمب الجامعي  الدرعية  وخدمة المجتمع  علي ة للنياء


