
 سلسلة

عمر الحاج خلفمحمد   

ASP.NET 
 خطوة بخطوة حتى االحتراف

 اعداد المهندس

C#  &  VB 

سابعالفصل ال  



 
 
 
 
 
 

 سابعالالفصل 
 

  استخدام قوائم التكرار
 
 
 
 

 

 في هذا الفصل
 

 مقدمة إلى قوئم التكرار 

 الخصائص المشتركة لقوائم التكرار 

  استخدام األداةDropDownList 

  استخدام األداةRadioListButton  

  استخدام األداةListBox  

  استخدام األداةCheckBoxList  

  استخدام األداةBulletedList  

 

  



 استخدام أدوات قوائم التكرار

تستخدم هذه األدوات لعرض قوائم بسٌطة متعددة الخٌارات , على سبٌل المثال نستخدم األداة 

RadioButtonList  كل عنصر فٌها عبارة عن ,لعرض قائمةRadio Button  كما نستخدم ,

 , وهكذا ... Linksلعرض قائمة من الروابط التشعبٌة   BulletedListاألداة 

 , DropDownListهً : و الخمسة التعامل مع أدوات القوائم فً هذا الفصل سنتعلم كٌفٌ

RadioButtonList , CheckBoxList , BulletedList , ListBox   حٌث نستعرض معا .

 ضمن هذا الفصل . أمور أخرى بٌانات , باإلضافة إلىكٌفٌة ربط هذه األدوات مع قواعد ال

 التصريح عن خيارات أدوات القوائم 

والذي نقوم  ListItemٌتم إضافة العناصر ) الخٌارات ( إلى أدوات القوائم باستخدام الصف 

, سنقوم فً البداٌة بعرض  <asp:ListItem>عبر الوسم بالتعامل معه وكأنه أداة تحكم مستقلة 

مثال بسٌط للتوضٌح حٌث نقوم بإنشاء صفحة جدٌدة ونضٌف إلٌها أدوات القوائم الخمس 

DropDownList , CheckBoxList , RadioButtonList , BulletedList , ListBox   .

وسنقوم بإضافة أربع عناصر ) خٌارات ( لكل منها كما ٌظهر 

 فً الصورة التالٌة :

 



 وٌكون كود الصفحة بالشكل التالً :

 ASP.netكود 

 
    <div> 
        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"> 
            <asp:ListItem Text="Syria" Value="sy"   /> 
            <asp:ListItem Text="Iraq" Value="ir" Selected="True" /> 
            <asp:ListItem Text="Lebanon" Value="lb" Enabled="false" /> 
            <asp:ListItem Text="United Arab Emirates" Value="ae" /> 
        </asp:DropDownList> 
 
        <asp:CheckBoxList ID="CheckBoxList1" runat="server" > 
            <asp:ListItem Text="Syria" Value="sy"   /> 
            <asp:ListItem Text="Iraq" Value="ir" Selected="True" /> 
            <asp:ListItem Text="Lebanon" Value="lb" Enabled="false" /> 
            <asp:ListItem Text="United Arab Emirates" Value="ae" /> 
        </asp:CheckBoxList> 
 
        <asp:RadioButtonList ID="RadioButtonList1" runat="server"> 
            <asp:ListItem Text="Syria" Value="sy"   /> 
            <asp:ListItem Text="Iraq" Value="ir" Selected="True" /> 
            <asp:ListItem Text="Lebanon" Value="lb" Enabled="false" /> 
            <asp:ListItem Text="United Arab Emirates" Value="ae" /> 
        </asp:RadioButtonList> 
 
        <asp:BulletedList ID="BulletedList1" runat="server"> 
            <asp:ListItem Text="Syria" Value="sy"   /> 
            <asp:ListItem Text="Iraq" Value="ir" Selected="True" /> 
            <asp:ListItem Text="Lebanon" Value="lb" Enabled="false" /> 
            <asp:ListItem Text="United Arab Emirates" Value="ae" /> 
        </asp:BulletedList> 
 
        <asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server"> 
            <asp:ListItem Text="Syria" Value="sy"   /> 
            <asp:ListItem Text="Iraq" Value="ir" Selected="True" /> 
            <asp:ListItem Text="Lebanon" Value="lb" Enabled="false" /> 
            <asp:ListItem Text="United Arab Emirates" Value="ae" /> 
        </asp:ListBox> 
    </div> 

 

 

لٌعبر عن خٌار ضمن  <listItem>العنصر  باستخدام نالحظ من خالل المثال السابق أننا قمنا

 أربع خصائص : <listItem>ئم التً ٌنتمً إلٌها , ولكل عنصر اأداة القو

 Text : . نحدد من خالل هذه الخاصٌة النص الذي ٌعبر عن هذا العنصر ضمن القائمة 

 Vlaue  لتحدٌد قٌمة غٌر مرئٌة مرتبطة بهذا العنصر وغالبا ماتكون قٌمة فرٌدة :

 كالمفتاح الرئٌسً .

 Enabled . حٌث باإلمكان إلغاء تفعٌل العنصر عبر هذه الخاصٌة : 

 Selected  الذي نرٌده بشكل افتراضً .: تمكننا من تحدٌد العنصر 



, حٌث إن أسماء الدول قائمة مؤلفة من أربعة عناصر  عملبالعودة إلى المثال السابق , لقد قمنا ب

وهً ظاهرة للعٌان على عكس رموز الدول فهً غٌر مرئٌة ألنها  Textتم إسنادها للخاصٌة 

) العراق ( وذلك عبر , كما تم تحدٌد القٌمة المختارة افتراضٌا  Valueمسندة للخاصٌة 

والتً ٌؤدي اسنادها إلى أكثر من خٌار ضمن بعض األدوات إلى حدوث  Selectedالخاصٌة 

, كما أن وجودها المعنى له فً األداة   DropDownListمشكلة كما هو الحال فً األداة 

BulletedList غٌر  حٌث ٌتم تجاهلها , أخٌرا نجد الخٌار ) لبنان ( الٌمكن اختٌاره أو أنه

 كما هو ظاهر فً كود الصفحة . Enabledظاهر أساسا وسبب ذلك إلغاء تفعٌل الخاصٌة 

 ربط أدوات القوائم مع قواعد البيانات 

تكمن الفائدة الفعلٌة من أدوات القوائم بربطها مع قواعد البٌانات وبالتالً الحصول على قوائم 

دٌنامٌكٌة العناصر , أدوات القوائم الخمس لها أسلوب مماثل بالربط مع قواعد البٌانات , لنقم 

ل واحد بداٌة ببناء قاعدة بٌانات بسٌطة ) كما تعلمنا فً الفصل السابق ( حٌث ننشئ فٌها جدو

 وله البنٌة التالٌة : Marksباسم 

 وصف الحقل نمط البٌانات اسم الحقل

id int ًمفتاح رئٌس 

name Nvarchar(50) لتخزٌن اسم الطالب 

mark int لتخزٌن عالمة الطالب 
 

 نقوم بعد ذلك بملئه ببعض البٌانات لتطبٌق المثال علٌها .

 

, ونربطها مع الجدول  DropDownListونضٌف فٌها أداة نقوم اآلن بإضافة صفحة جدٌدة , 

 السابق كما توضح الصور التالٌة :

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

مع جدول عالمات الطالب , حٌث  DropDownListوبهذا نكون قد انتهٌنا من ربط األداة 

ً حٌن ٌبقى رقمه قٌمة ف ( DataTextField) الخاصٌة  سٌكون اسم الطالب هو النص الظاهر

( , لنستعرض كود الصفحة حٌث ٌجب أن ٌكون مشابها  DataValueFieldمخفٌة ) الخاصٌة 

 للتالً :

 ASP.netكود 

 
    <div> 
        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"  
            DataSourceID="SqlDataSource1"  
            DataTextField="name"  
            DataValueField="id" /> 
         
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"  
            SelectCommand="SELECT * FROM [marks]" /> 
    </div> 
 

 

 

اآلن نستطٌع وبشكل مشابه ربط باقً أدوات القوائم مع الجدول السابق ) الداعً لتكرار جمٌع 

وبالتالً نربط أداة  SqlDataSourceالخطوات السابقة حٌث ٌمكن االستفادة من وجود األداة 

و  DataTextFieldثم نقوم بظبط قٌم الخاصتٌن  DataSourceIDعبر الخاصٌة  االقوائم معه

DataValueField : ًكما ٌظهر الكود التال 



 ASP.netكود 

 
    <div> 
        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"  
            DataSourceID="SqlDataSource1"  
            DataTextField="name"  
            DataValueField="id" /> 
 
        <asp:CheckBoxList ID="CheckBoxList1" runat="server" 
            DataSourceID="SqlDataSource1"  
            DataTextField="name"  
            DataValueField="id" /> 
 
        <asp:BulletedList ID="BulletedList1" runat="server" 
            DataSourceID="SqlDataSource1"  
            DataTextField="name"  
            DataValueField="id" /> 
 
        <asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" 
            DataSourceID="SqlDataSource1"  
            DataTextField="name"  
            DataValueField="id" /> 
 
        <asp:RadioButtonList ID="RadioButtonList1" runat="server" 
            DataSourceID="SqlDataSource1" 
            DataTextField="name" 
            DataValueField="id" /> 
 
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"  
            SelectCommand="SELECT * FROM [marks]" /> 
    </div> 

 
 

 وتكون نتٌجة تنفٌذ الصفحة السابقة مشابهة للصورة المجاورة .

 تحديد خيار المستخدم 

للخٌارات ولكن  كما رأٌنا فإن أدوات القوائم تقدم أسلوب عرض رائع

أدوات القوائم توفر   األهم هو معرفة ماقام المستخدم باختٌاره , ءالشً

 ثالث خصائص نستطٌع استخدام أٌا منها لمعرفة خٌار المستخدم وهً :

 SelectedIndex . للحصول على دلٌل العنصر المختار : 

 SelectedValue . للحصول على قٌمة العنصر المختار : 

 SelectedItem : . للحصول على العنصر المختار 

فً  selectedIndex , selectedValueٌمكن استخدام الخاصتٌن 

عملٌات االسناد أٌضا ولٌس فقط فً عملٌة اإلرجاع ) أي تدعمان 

 ( . Get , Setالطرٌقتٌن 



تعٌدان معلومات فقط  selectedItem , selectedValueوتجدر اإلشارة إلى أن الخاصتٌن 

عن أول عنصر مختار وذلك فً حال قام المستخدم بتحدٌد أكثر من خٌار فً األدوات التً 

 تسمح بذلك .

ونربطها مع الجدول  DropDownListلنقم اآلن بإضافة صفحة جدٌدة , نضٌف إلٌها أداة 

Marks  كما تعلمنا فً فقرة سابقة . ثم نضٌف زر و أداة

Lable لقٌمة التً سٌقوم المستخدم باختٌارها , كما لنسند لها ا

 هو موضح فً الصورة المجاورة .

 فً حدث الضغط على الزر نكتب الكود التالً :

 #Cكود 
 
Label1.Text = DropDownList1.SelectedItem.Text; 

 

 

 VBكود 
 

Label1.Text = DropDownList1.SelectedItem.Text 
 

 

 ASP.netكود 

 
    <div> 
        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"  
            DataSourceID="SqlDataSource1" DataTextField="name"  
            DataValueField="id"> 
        </asp:DropDownList> 
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" onclick="Button1_Click"  
            Text="select" /> 
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"  
            SelectCommand="SELECT * FROM [marks]"></asp:SqlDataSource> 
            <br /> 
        <hr /> 
        <br /> 
        <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label> 
    </div> 
 

 

 

  DropDownListأداة التحكم  استخدام

للمستخدم باختٌار قٌمة وحٌدة , وهً من أكثر أدوات  DropDownListتسمح أداة التحكم 

القوائم انتشارا على صفحات االنترنت , ٌمكن أن تكون عناصرها ثابتة أو متغٌرة عبر ربطها 



مع مصدر بٌانات كما رأٌنا فً فقرات سابقة , الشًء جدٌد نضٌفه على هذه األداة بعد 

ن هذه الفقرة مثالٌن جدٌرٌن بالمتابعة المعلومات التً ناقشناها سابقا ولكن سنستعرض ضم

 والتطبٌق .

سنقوم بداٌة بإنشاء جدول جدٌد ضمن قاعدة 

البٌانات وذلك لنتمكن من تطبٌق المثالٌن 

التالٌٌن , الجدول سٌحتوي أسماء بعض الدول 

وبعض المدن التً تنتمً لكل دولة , وٌمكن 

 أن تكون له البنٌة التالٌة :

 وصف الحقل تنمط البٌانا اسم الحقل

id int ًمفتاح رئٌس 

country Nvarchar(50)  الدولةلتخزٌن اسم 

city Nvarchar(50)  اسم المدٌنةلتخزٌن 

 

 , ونقوم بملئه ببعض البٌانات كما هو موضح فً الصورة التالٌة : citiesٌمكن أن نعطٌه االسم 

 

 وبهذا نكون أصبحنا جاهزٌن لتطبٌق األمثلة .

سنقوم من خالل المثال األول بتعلم كٌفٌة إضافة خٌار ما إلى مجموعة الخٌارات التً نقوم 

بجلبها من مصدر البٌانات , حٌث توضح الصورة المجاورة وجود 

الخٌارٌن ) سورٌا , مصر ( وقد تم جلبهما من قاعدة البٌانات فً حٌن 

( هو عبارة عن نص توضٌحً للمستخدم  select countryإن ) 

 التصمٌم ولٌس لقاعدة البٌانات عالقة به . ونضٌفه فً حٌز

إمكانٌة إضافة عناصر ) خٌارات ( إلى أدوات  AppendDataBoundItemsتتٌح الخاصٌة 

القوائم مع اإلبقاء على العناصر التً تم إحضارها من مصدر البٌانات , أضف صفحة جدٌدة 

تأخذ  AppendDataBoundItemsثم اجعل الخاصٌة  DropDownListوأضف إلٌها أداة 

 بحٌث تعرض أسماء الدول فقط وبدون تكرار cities, ثم قم بربطها مع الجدول  Trueالقٌمة 



 

حٌث نجعل قٌمة النص  DropDownListإلى  ListItemوبعد ذلك نقوم بإضافة عنصر 

مثالنا هذا أما القٌمة المخفٌة المرتبطة به فال داعً لها فً  "select country"الظاهر له 

 وبالتالً ٌصبح كود الصفحة كامال بالشكل التالً :

 ASP.netكود 

 
    <div> 
        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"  
            AppendDataBoundItems="true" 
            DataSourceID="SqlDataSource1"  
            DataTextField="country"  
            DataValueField="country" > 
            <asp:ListItem Text="select country" Value="" /> 
        </asp:DropDownList> 
 
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"  
            SelectCommand="SELECT DISTINCT [country] FROM [cities]" /> 
    </div> 

 
 

كأول خٌار ضمن مجموعة  "select country"قم بتنفٌذ الصفحة السابقة والحظ ظهور 

 AppendDataBoundItemsقم بتعدٌل المثال السابق واجعل قٌمة الخاصٌة  الخٌارات ,

ضمن مجموعة  "select country"وأعد تنفٌذ الصفحة لتالحظ عدم ظهور  Falseتساوي 



 DropDownListباإلمكان ربط األداة  الخٌارات , ) أعد تفعٌل الخٌار السابق لنكمل المثال ( . 

وذلك للتأكد من أن المستخدم قد اختار قٌمة ما  RequiredFieldValidator مع أداة التحقق

التابعة له   valueألننا لم نقم بتحدٌد قٌمة للخاصٌة  "select county"وسٌتم تجاهل الخٌار 

خٌار كباقً الخٌارات ( , أضف أداة  select countyوهذا مانرٌده )أي أن الٌتم اعتبار 

بقة واربطها مع األداة إلى الصفحة السا RequiredFieldValidatorالتحقق 

DropDownList  ثم قم بإضافة زر إلى الصفحة السابقة حٌث سٌصبح كود الصفحة بالشكل

 التالً :

 ASP.netكود 

 
    <div> 
        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"  
            AppendDataBoundItems="true" 
            DataSourceID="SqlDataSource1"  
            DataTextField="country"  
            DataValueField="country" > 
            <asp:ListItem Text="select country" Value="" /> 
        </asp:DropDownList> 
 
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server"  
            ControlToValidate="DropDownList1" ErrorMessage="(Required)" /> 
        <br /> 
        
        <asp:Button ID="Submit" runat="server" Text="Button" /> 
 
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"  
            SelectCommand="SELECT DISTINCT [country] FROM [cities]"  
            onselecting="SqlDataSource1_Selecting" /> 
    </div> 

 

 

 DropDownListقم بتنفٌذ الصفحة السابقة , واضغط على الزر دون أن تحدد دولة من األداة 

 والحظ ظهور رسالة تطالبك باختٌار قٌمة ما . 

 :المثال الثانً 

حٌث تقوم األولى بعرض أسماء  DropDownListبإضافة أداتٌن المثال سنقوم من خالل هذا 

اء المدن الموجودة ضمن الدولة المحددة فً األداة الدول , فً حٌن تقوم الثانٌة بعرض أسم

DropDownList . األولى , فٌما ٌلً صورة توضٌحٌة لناتج هذا المثال 

          



, نقوم بإرسال  DropDownList1سٌنارٌو العمل : ٌقوم المستخدم باختٌار دولة ضمن األداة 

إعادة  ثم لجلب مدن الدولة المختارة , القٌمة إلى السٌرفر , ٌقوم السٌرفر بتنفٌذ استعالم هذه

  . DropDownList2النتائج لٌتم عرضها ضمن 

 خطوات العمل : 

, قم بربط األداة  DropDownListأنشئ صفحة جدٌدة وأضف إلٌها أداتٌن 

DropDownList1  مع الجدولcities ض أسماء الدول وبدون تكرار , فٌما رقوم بعبحٌث ت

 ٌلً  صورة توضٌحٌة 

 

مع الجدول السابق أٌضا ولكن سنقوم بجعل  DropDownList2نقوم بعد ذلك بربط األداة 

لٌتم جلب المدن  DropDownList1االستعالم ٌستقبل بارامتر وهو اسم الدولة المحددة باألداة 

 على أساس هذا االختٌار , الصور التالٌة توضح خطوات العمل 
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ونفعل الخاصٌة  DropDownList1ونتابع باقً الخطوات بالشكل التقلٌدي , نعود إلى األداة 

AutoPostBack  نسند لها القٌمة (True  ًوذلك لٌتم إرسال القٌمة الجدٌدة إلى السٌرفر ف )

 كل مرة ٌقوم فٌها المستخدم بتغٌٌر خٌاره , كود الصفحة ٌصبح بالشكل التالً :

 ASP.netكود 

 
    <div> 
 
        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"  
            AutoPostBack="True"  
            DataSourceID="SqlDataSource1"  
            DataTextField="country" DataValueField="country"> 
        </asp:DropDownList> 
 
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"  
            SelectCommand="SELECT DISTINCT [country] FROM [cities]"> 
        </asp:SqlDataSource> 
         
        <asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server"  
            DataSourceID="SqlDataSource2"  
            DataTextField="city" DataValueField="city"> 
        </asp:DropDownList> 
 
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server"  
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"  
            SelectCommand="SELECT [city] FROM [cities]  
                           WHERE ([country] = @country)" > 
            <SelectParameters> 
                <asp:ControlParameter  
                    ControlID="DropDownList1"  
                    Name="country"  
                    PropertyName="SelectedValue"  
                    Type="String" /> 
            </SelectParameters> 
        </asp:SqlDataSource> 
 
    </div> 

 
 

بتجهٌز البارامتر هً التً تقوم  ControlParameterٌتضح من خالل الكود السابق أن األداة 

تم جلب قٌمة هذا البارامتر من األداة المحددة وتسلٌمه إلى االستعالم , حٌث ٌ countryالمدعو 

والخاصٌة التً تعنٌنا هً القٌمة المختارة  DropDownList1وهً  ControlIDعبر الخاصٌة 

, نفذ الصفحة السابقة , قم باختٌار  "PropertyName="SelectedValueتم تحدٌد لذلك 

 دولة ما لتظهر أسماء مدنها .

  RadioButtonListاألداة  استخدام

 DropDownListٌشبه إلى حد كبٌر أسلوب األداة  RadioButtonListإن أسلوب عمل األداة 

حٌث إن كال األداتٌن ٌسمح للمستخدم بانتقاء خٌار واحد فقط من ضمن قائمة الخٌارات المتاحة, 



, ولنا إمكانٌة اختٌار اتجاه  RadioButtonٌتم من خالل هذه األداة إظهار كل خٌار على شكل 

 إظهار عناصر القائمة أفقٌا أو عمودٌا , من خصائص هذه األداة :

 RepeatDirection اسلوب عرض عناصر القائمة أفقً أو عمودي وتأخذ  : تحدٌد

 . Verticalأو  Horizontalإحدى القٌمتٌن 

 RepeatColumns  ًلتحدٌد عدد األعمدة فً حال تم اختٌار أسلوب العرض األفق :

 ( . Horizontalعبر الخاصٌة السابقة ) 

 RepeatLayout  تحدد أن كان سٌتم تنسٌق عناصر القائمة ضمن جدول :HTML  أم

 . Table , Flowال حٌث تأخذ إحدى القٌمتٌن 

السابق لٌتم  citiesمع الجدول  RadioButtonListمثال : سنقوم خالل هذا المثال بربط أداة 

 عرض قائمة المدن , ثم نقوم بتحدٌد خٌار المستخدم .

ثم  RadioButtonListإنشئ صفحة جدٌدة , أضف إلٌها أداة 

بحٌث ٌتم عرض قائمة المدن ,  citiesقم بربطها مع الجدول 

, وفً حدث النقر على الزر  Lableوأداة  Button أضف زر

 اكتب الكود التالً :

 #Cكود 
 
Label1.Text = RadioButtonList1.SelectedItem.Text; 

 
 

 VBكود 
 

Label1.Text = RadioButtonList1.SelectedItem.Text 
 

 

 كالتالً :وبالتالً ٌكون كود الصفحة 

 ASP.netكود 

 
    <div> 
        <asp:RadioButtonList ID="RadioButtonList1" runat="server"  
            DataSourceID="SqlDataSource1" DataTextField="city" 
DataValueField="city"  
            RepeatColumns="2" RepeatDirection="Horizontal"> 
        </asp:RadioButtonList> 
 
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"  
            SelectCommand="SELECT [city] FROM [cities]" /> 
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Submit" 
onclick="Button1_Click" /> 



        <hr /> 
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="" /> 
    </div> 

  
 

  ListBoxاستخدام األداة 

تسمح هذه األداة للمستخدم بانتقاء أكثر من خٌار واحد , حٌث تظهر هذه األداة على شكل 

 , ومن أهم خصائصهاصندوق وبداخله عدد من الخٌارات 

 Rows  التً ٌتم عرضها قبل دون أن ٌتم عرض شرٌط التمرٌر : لتحدٌد عدد الخٌارات

 (scroll bar . ) 

 SelectionMode ر أكثر من قٌمة أو قٌمة واحدة فقط وتأخذ : لتحدٌد أمكانٌة اختٌا

 . Single , Multipleإحدى القٌمتٌن 

 مثال :

مع السماح للمستخدم باختٌار أكثر  ListBoxفً المثال التالً نستعرض كٌفٌة التعامل مع األداة 

 على هذه القٌم التً اختارها .من قٌمة ومن ثم الحصول برمجٌا 

 citiesثم اربطها مع الجدول  ListBoxأنشئ صفحة جدٌدة , أضف علٌها أداة 

القٌمة  SelectionModeبحٌث تقوم بعرض أسماء المدن , ثم اعط الخاصٌة 

Multiple  وذلك لتمكٌن المستخدم من اختٌار أكثر من قٌمة , واجعل الخاصٌة

Rows  ات األخرى وبذلك ستظهر أربع خٌارات أما الخٌار 4تساوي القٌمة

 Buttonوزر   Lableفنشاهدها من خالل تحرٌك شرٌط التمرٌر . أضف أداة 

 وفً حدث الضغط على الزر نكتب الكود التالً :

 #Cكود 
 
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        foreach (ListItem item in ListBox1.Items) 
            if (item.Selected) 
                Label1.Text += "<li>" + item.Text; 
    } 

 
 

 VBكود 
 

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As  
                                  System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        For Each item As ListItem In ListBox1.Items 
            If item.Selected Then 
                Label1.Text += "<li>" + item.Text 
            End If 
        Next 
    End Sub 
 



 وٌكون كود الصفحة بالشكل التالً :

 ASP.netكود 

 
    <div> 
        <asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server"  
            DataSourceID="SqlDataSource1"  
            DataTextField="city" DataValueField="city"  
            SelectionMode="Multiple"  
            Rows="4" /> 
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"  
            SelectCommand="SELECT [city] FROM [cities]" /> 
        <br /> 
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Submit" 
            onclick="Button1_Click" /> 
        <hr /> 
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="" /> 
    </div> 

  

 

من لوحة المفاتٌح  Ctrlنفذ الصفحة السابقة , جرب اختٌار أكثر من قٌمة ) استخدم المفتاح 

لتتمكن من تحدٌد أكثر من قٌمة ( , ثم اضغط على الزر لتحصل على قائمة الخٌارات التً 

والتً  SelectedItem , SelectedIndex , SelectedValueإن الخصائص  انتقٌتها .

استعرضناها فً بداٌة الفصل تعٌد معلومات عن أول قٌمة مختارة من مجموعة القٌم , لذلك 

فإننا لم نستخدمهم فً المثال السابق , كما الٌجوز استخدامهم عندما نسمح للمستخدم بانتقاء أكثر 

صفحات االنترنت وذلك ألنها التظهر قلٌلة االستخدام ضمن  ListBoxإن األداة  من قٌمة .

للمستخدم بشكل واضح إمكانٌة اختٌار أكثر من قٌمة , لذلك غالبا ماٌتم التعامل مع األداة 

CheckBox . عوضا عنها 

  CheckBoxListاستخدام األداة 

بعرض قائمة الخٌارات على شكل مجموعة من األدوات  CheckBoxListتقوم األداة 

CheckBox  وٌمكن للمستخدم اختٌار أكثر من خٌار واحد , وبإمكاننا تحدٌد أسلوب عرض ,

 RadioButtonListقائمة الخٌارات بشكل أفقً أو عمودي بشكل مشابه ألسلوب عرض األداة 

 : CheckBoxListومن أهم خصائص األداة 

 RepeatDirection :  تحدٌد اسلوب عرض عناصر القائمة أفقً أو عمودي وتأخذ

 . Verticalأو  Horizontalإحدى القٌمتٌن 

 RepeatColumns  ( ًلتحدٌد عدد األعمدة فً حال تم اختٌار أسلوب العرض األفق :

Horizontal .عبر الخاصٌة السابقة ) 

 RepeatLayout ل : تحدد أن كان سٌتم تنسٌق عناصر القائمة ضمن جدوHTML  أم

 . Table , Flowال حٌث تأخذ إحدى القٌمتٌن 



 :مثال 

 citiesفً المثال التالً سنقوم بعرض قائمة المدن من الجدول 

ومن ثم السماح للمستخدم باختٌار أكثر من مدٌنة , وأخٌرا الكود 

 الذي ٌمكننا من الحصول على خٌارات المستخدم .

ثم قم  CheckBoxListإنشئ صفحة جدٌدة , أضف إلٌها أداة 

بحٌث ٌتم عرض قائمة المدن , أضف  citiesبربطها مع الجدول 

 , وفً حدث النقر على الزر اكتب الكود التالً : Lableوأداة  Buttonزر 

 #Cكود 
 
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        foreach (ListItem item in CheckBoxList1.Items) 
            if (item.Selected) 
                Label1.Text += "<li>" + item.Text; 
    } 

 
 

 VBكود 
 

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As  
                                  System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        For Each item As ListItem In CheckBoxList1.Items 
            If item.Selected Then 
                Label1.Text += "<li>" + item.Text 
            End If 
        Next 
    End Sub 
 

 

 وٌكون كود الصفحة بالشكل التالً :

 ASP.netكود 

 
    <div> 
        <asp:CheckBoxList ID="CheckBoxList1" runat="server"  
            DataSourceID="SqlDataSource1"  
            DataTextField="city" DataValueField="city"  
            RepeatColumns="2"  
            RepeatDirection="Horizontal" > 
        </asp:CheckBoxList> 
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"  
            SelectCommand="SELECT [city] FROM [cities]" /> 
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Submit"  
            onclick="Button1_Click" /> 
        <hr /> 
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="" /> 
    </div> 

  
 



  BulletedListاستخدام األداة 

 بعرض قائمة الخٌارات بأحد األسالٌب الثالثة التالٌة :تقوم هذه األداة 

 Text : . ًٌتم عرض كل خٌار كنص عادي , وهو الخٌار االفتراض 

 LinkButton  ٌتم عرض كل خٌار كأداة :LinkButton  حٌث ٌكون متاح استخدام

 جمٌع خصائص هذه األداة .

 HyperLink . ٌتم عرض كل خٌار كرابط تشعبً ٌقودنا إلى عنوان نقوم بتحدٌده : 

 : BulletedListمن أهم خصائص األداة 

 DisplayMode  : لتحدٌد ماهٌة عناصر القائمة وتأخذ إحدى القٌم التالٌة :Text , 

HyperLink , LinkButton . وقد تم توضٌح كل خٌار منهم , 

 BulletStyle  , لتحدٌد تنسٌق إظهار عناصر القائمة ) تعداد رقمً , تعداد أبجدي :

 رومانً .. ( , وتأخذ إحدى القٌم التالٌة :

1. NotSet  :● , ● , ● , ●  . ًوهً الخٌار االفتراض 

2. Numbered  :1.  ,  2.  , 3.  , … 

3. LowerAlpha  :a.  ,  b.  ,  c  ,  … 

4. UpperAlpha  :A.  ,  B.  ,  C.  , … 

5. LowerRoman  :i.  ,  ii  ,  iii  , iv  ,  v  , … 

6. UpperRoman  :I.  ,  II.  ,  III.  ,  IV.  ,  V  ,  … 

7. Disc  :● , ● , ● , ●  

8. Circle  :○ , ○ , ○ , ○ 

9. Square  :▪  ,  ▪  ,  ▪  ,  ▪ 

11. CustomImage . لتحدٌد صورة ٌتم عرضها بجانب كل خٌار ضمن القائمة : 

 BulletImageUrl  لتحدٌد مسار الصورة التً سٌتم عرضها , وٌجب أن تكون قٌمة :

 . CustomImage  تساوي BulletStyleالخاصٌة 

 FirstBulletNumber  لتحدٌد رقم بداٌة ترقٌم عناصر القائمة , وٌعمل هذا الخٌار :

تأخذ  BulletStyleإذا كان أسلوب عرض عناصر القائمة قابل للعد ) أي أن الخاصٌة 

 , Numbered , LowerAlpha , UpperAlphaإحدى القٌم التالٌة 

LowerRoman , UpperRoman . ) 

ة , نقوم ببناء جدول جدٌد ضمن قاعدة البٌانات ولتكن له قبل البدء بتطبٌق األمثلة على هذه األدا

 البنٌة التالٌة : 

 وصف الحقل نمط البٌانات اسم الحقل

id int ًمفتاح رئٌس 

website Nvarchar(50)  موقع انترنتاسم 

url Nvarchar(50)  االنترنتعنوان الموقع على 



 

 

 

 على سبٌل المثال :نقوم بعد ذلك بملئه ببعض البٌانات , ,  MyWebSitesٌمكن أن نسمٌه 

url website id 

http://www.google.com Google 1 

http://www.facebook.com FaceBook 2 

http://www.yahoo.com Yahoo 3 
 

كما ونقوم بربطها مع الجدول السابق  BulletedListننشئ صفحة جدٌدة و علٌها أداة التحكم 

 تعلمنا ضمن الفقرات السابقة .

 

 



 هو القٌمة المرتبطة  urlكنص ظاهر , فً حٌن ٌكون الحقل  websiteنحدد بعد ذلك الحقل 

 

 كود الصفحة ٌكون بالشكل التالً :

 ASP.netكود 

 
    <div> 
        <asp:BulletedList ID="BulletedList1" runat="server"  
            DataSourceID="SqlDataSource1"  
            DataTextField="website"  
            DataValueField="url" > 
        </asp:BulletedList> 
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"  
            SelectCommand="SELECT * FROM [MyWebSites]" /> 
    </div> 

  
 

عند تنفٌذ الصفحة السابقة ستظهر قائمة كل عنصر فٌها عبارة عن نص عادي وذلك ألن نمط 

قم اآلن بتعدٌل قٌمة  كما أوضحنا سابقا . Textاالفتراضً هو  BulletedListعناصر األداة 

 وتنفٌذ الصفحة لتتعرف على أسلوب العرض لكل منها .  BulletStyleالخاصٌة 

وبالتالً  HyperLinkوجعلها تساوي القٌمة  DisplayModeلنقم اآلن بتعدٌل قٌمة الخاصٌة 

 . MyWebSitesسٌتم عرض عناصر القائمة كروابط إلى الصفحات المحددة ضمن الجدول 



 

 وٌكون كود الصفحة بالشكل التالً :

 ASP.netكود 

 
    <div> 
        <asp:BulletedList ID="BulletedList1" runat="server"  
            DataSourceID="SqlDataSource1"  
            DataTextField="website"  
            DataValueField="url"  
            DisplayMode="HyperLink" > 
        </asp:BulletedList> 
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
            ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"  
            SelectCommand="SELECT * FROM [MyWebSites]" /> 
    </div> 

  
 

هً التً تحدد النص الذي سٌتم  DataTextFieldالحظ من خالل الكود السابق أن الخاصٌة 

هً التً تحدد عنوان الصفحة التً سٌتم  DataValueFieldعرضه , فً حٌن أن الخاصٌة 

 االنتقال إلٌها عند الضغط على هذا الخٌار .

بدال  LinkButtonإلى  DiplayModeنفس األمر تماما ٌنطبق لوقمت بتعدٌل قٌمة الخاصٌة 

والتً قد تم  LinkButtonمع االستفادة من الخصائص التً توفرها األداة  HyperLinkمن 

 شرح كٌفٌة استخدامها فً فصل سابق .

 مالحظة 
 

عن باقً أدوات القوائم بأنها التدعم الخصائص  BulletedListتختلف األداة 

SelectedIndex , SelectedItem , SelectedValue . 

 
 

 الخاتمة 

نهاٌة هذا الفصل والذي تعلمنا فٌه كٌفٌة التعامل مع أدوات القوائم المختلفة , إلى هنا نأتً إلى 

واألداة  DropDownListوالتً ٌدعم بعضها إمكانٌة اختٌار قٌمة وحٌدة فقط كاألداة 

RadioButtonList  ة كاألدامن قٌمة , فً حٌن ٌسمح بعضها اآلخر للمستخدم باختٌار أكثر

ListBox  و األداةCheckBoxList  وأخٌرا استعرضنا معا األسالٌب المختلفة التً ٌمكن أن ,

فإما قائمة نصٌة بسٌطة أو قائمة من الروابط التشعبٌة , إن  BulletedListتظهر بها األداة 

أدوات القوائم شائعة االستخدام فً صفحات االنترنت وخاصة بأسلوبها الدٌنامٌكً عند ربطها 

 ا ماتعلمناه خالل هذا الفصل .مع قواعد البٌانات وهذ



 لتحمٌل جمٌع أجزاء هذه السلسلة المتوفرة حتى اآلن :

https://www.mediafire.com/folder/u44z9omx9ajjv/asp.net 

http://www.4shared.com/folder/i34_lCo0/ASP.html 

 كما ٌتم طرح هذه الفصول و مقاالت أخرى على منتدى فٌجوال بٌسك لكل العرب

http://www.vb4arb.com 

 للتواصل :

m-hajjkhalaf@hotmail.com 
 
http://www.facebook.com/mohammed.hajkhalaf 

 

 سورٌا –محمد عمر الحاج خلف 
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