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Visual Basic”, By Prof.Dr. Abdul Mutalib I. Ahmed, 2004  
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“Visual Basic6 How Program” By H.M.Deitel, 1999  
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  التكنولوجية :اسم الجامعة
قسم ھندسة البناء  :اسم الكلية
  وا�نشاءات
  فرع الھندسة ا�نشائية:اسم القسم
  الثانية :المرحلة

نسرين صالح .د :اسم المحاضر الث$ثي
  محمد

 استاذ مساعد:اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

  جمھورية العراق          

    

التعليم العالـي والبحـث العلمـيوزارة 
      

 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي   
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  الم$حظات  المادة العملية  المادة النظرية  التاريخ  

    تطبيق عملي للمحاضرة النظرية  مقدمة عن برنامج فيجوال بيسك  30/9-1/10/2014  1
التعرف على واجھة النموذج   7-8/10/2014  2

  وواجھة ا�دوات
==    

التعرف على نوافذ الخصائص   15/10/2014- 14  3
  وا�حداث للمشروع 

==   

   ==  كيفية كتابة برنامج  22/10/2014- 21  4

المتغيرات التعرف على انواع   29/10/2014- 28  5
  وطريقة تعريفھا وكتابة الجمل

==   

التعرف على  جمل ا�سبقيات   5-6/11/2014  6
  العددية والمنطقية

==   

التعرف على وصناديق ا�دخال   12/11/2014- 11  7
  والرسائل

==   

   ==  امثلة   19/11/2014- 18  8

ا�حادية   If-Thenجملة الشرط   26/11/2014- 25  9
  والمتعددة

==   

-If-Then-Elseجملة الشرط   2-3/12/2014  10
Endif  حادية والمتعددة�  ا

==   

  Select –Caseجملة الشرط   9-10/12/2014  11
 IFFوجملة 

==   

 Optionاستخدام ا�داة   17/12/2014- 16  12
Button   داة� Checkو ا

Box    

==   

   ==   For-Nextجملة الدوران   24/12/2014- 23  13

-Dowhileجملة الدوران   31/12/2014- 30  14
Loop    

   امتحان عملي

     امتحان نصف السنة  7/1/2015  15

16  13 -14/1/2015       

  عطلــــــــة نصــف الســـــنة

   ==  Dountil-Loopجملة الدوران     17

   ==  جمل الدوران المتداخلة    18

   ==  امثلة    19

  التكنولوجية :اسم الجامعة
قسم ھندسة البناء  :اسم الكلية
  وا�نشاءات
  فرع الھندسة ا�نشائية:اسم القسم
  الثانية :المرحلة

نسرين صالح .د :اسم المحاضر الث$ثي
  محمد

 استاذ مساعد:اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي
 قسم البناء وا�نشاءات :مكان العمل

  جمھورية العراق          

    

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
      

 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي   



 و ا�داة   List Boxا�داة     20
Combo Box   

==   

   ==  امثلة    21

   ==  ادوات وجمل الرسم    22

   ==  تعريف مفھوم المصفوفات    23

   ==  المصفوفات ا�حادية البعد    24

   ==  المصفوفات الثنائية البعد    25

   ==  امثلة    26

   امتحان عملي  امتحان فصلي    27

الدوال الخارجية والبرامج      28
  الفرعية

==   

   ==  امثلة    29

   ==  انواع الملفات    30

      ا�متحانات النھائية    31

32          

   :ٍتوقيع العميد                    :توقيع ا�ستاذ


