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لل م كيفية التعامل مع قواعد البيانات من خلل الستضافة الخاصة بك تتع اا الن تريد  !إذ

!ل مشكلة أشارك وإيححاك م الححدليل الشححامل لنشححاء، اسححتيرااد وتصححدير قواعححد البيانححات مححن خلل لوحححة

:PHPMyAdminالتحك م السي بانل و 

 في السي بانلMySQLكيفية إنشاء قاعدة بيانات 
 فححي الصححفحة قواعنند البياننناتيجححب تسححجيل الححدخول إلححى لوحححة التحكحح م سححي بانححل، واختيححار خيححار

.الرئيسية

 في السي بانلMySQLخيار قواعد البيانات 

تت للتححو .بعححد التححوجيه إلححى صححفحة قواعححد البيانححات، يمكنححك الن تسححمية قاعححدة البيانححات الجديححدة قمحح

nawras_ali:بتسمية قاعدة البيانات الجديدة باس م

.إنشاء قاعدة بياناتث م ق م بالنقر على خيار 

تسمية قاعدة البيانات الجديدة



 الموجواد في صفحة قواعد البيانات في السيMySQLبعد ذلك، ق م بالنتقال إلى قس م مستخدمو 

.بانل

.اادخل اس م مستخدم الجديد، وكلمححة المححرور الخاصححة بححه كمححا فححي الصححورة تحح م إادخححال اسحح م مسححتخدم

.nawras_aliباس م 

%.65يجب أن تكون قوة كلمة المرور من 

 في السي بانلMySQLكيفية إنشاء مستخدم قواعد بيانات 

.الن يجححب النتقححال إلححى قسحح م إضححافة مسححتخدم إلححى قاعححدة البيانححات فححي صححفحة قواعححد البيانححات

.والقيام بإضافة اس م المستخدم الذي قمنا بإضافته للتو إلى قاعدة البيانات الجديدة

اتnawras_ali:كمحححا يظهحححر فحححي الصحححورة أادنحححاه تححح م إضحححافة اسححح م المسحححتخدم  دة البيان ى قاع  إل

nawras_ali



إضافة المستخدم إلى قاعدة البيانات

.سيت م التوجيه إلى صفحة إادارة المتيازات

.الن يجب منح المستخدم الجديد صلحيات إادارة قاعدة البيانات الجديدة

.بحفظ التغييرات.ق م بتحديد خيار جميع المتيازات ث م ق م 



منح المستخدم الجديد صلحيات إادارة قاعدة البيانات الجديدة

. صلحيات إادارة قاعدة البياناتnawras_ali، ومنح المستخدم nawras_aliت م إنشاء قاعدة البيانات 

 في السي بانل بالفيديوMySQLإنشاء قاعدة البيانات 

رابط الفيديو

https://youtu.be/AHAbAaYRFbo


كيفية استيراد قواعد البيانات في السي بانل
لل .في حالة كححان لححديك قاعححدة بيانححات للتححو، وأرادت اسححتيرااد محتوياتهححا إلححى الستضححافة فمححا عليححك إ

: كما في الفقرة السابقة ث م يمكنك تتبع الخطوات التاليةإنشاء قاعدة بيانات جديدة .

. في الصفحة الرئيسية للوحة التحك م سي بانلphpMyAdminق م باختيار 

 من خلل السي بانلphpmyadminتسجيل الدخول إلى 

تيراادphpMyAdminسيت م التوجيه إلى نافححذة  د اس تي تري ة ال ات الفارغ دة البيان د قاع . ق م بتحدي

.البيانات إليها

ااnawras_aliقمت بتحديد قاعدة البيانات الجديدة  . التي أنشأتها مسبق

.يكون تحديد قاعدة البيانات بالنقر عليها

http://www.learnwithnaw.com/wp-admin/post.php?post=326&action=edit#create-database-in-cpanel


تحديد قاعدة البيانات التي نريد العمل عليها

.  استيرادImport انقر على خيار |

لكد من تحديد قاعدة البيانححات الصحححيحة قبححل البححدء بعمليححة السححتيرااد يظهححر اسحح م قاعححدة البيانححات .تأ

.المحدادة في المستطيل الرماادي العلوي

phpMyAdminخيار استيرااد في 



الن سححنقوم باختيححار قاعححدة البيانححات الححتي نريححد رفعهححا مححن جهححاز الحاسححوب مححن خلل النقححر علححى زر

Browse لقد قمت برفع ملف قاعدة بيانات باس م .mydatabase.sql

.Goث م ق م بالنقر على 

phpMyAdminخيارات استيرااد قاعدة البيانات في 

دةmydatabase.sqlالن سحححيت م اسحححتيرااد محتحححوى قاعحححدة البيانحححات  ات الجدي د البيان ى قاع  إل

nawras_ali

إذا أرادت اسححتخدام محتححوى قاعححدة البيانححات المسححتورادة فححي أي برمجيححة أو سححكربت، اسححتخدم اسحح م

:قاعدة البيانات الجديدة في المثال السابق اس م قاعدة البيانات الن هو  .nawras_ali

 في السي بانل بالفيديوMySQLكيفية استيراد قاعدة بيانات 

رابط الفيديو

https://youtu.be/9PEwW9YHkrc


كيفية تصدير قواعد البيانات في السي بانل
تحتاج إلى تصدير قاعدة البيانات لحتفاظ بنسخة احتياطية من قاعدة البيانححات فححي جهححاز الحاسححوب،

.أو إذا أرادت نقل قاعدة البيانات من استضافة لخرى

. من خلل الصفحة الرئيسية في السي بانلphpMyAdminيجب تسجيل الدخول إلى 

 من خلل السي بانلphpmyadminتسجيل الدخول إلى 

. ق م بتحديد قاعدة البيانات التي تريد تصديرهاphpMyAdminسيت م التوجيه إلى نافذة  .

.nawras_ali  قمت بتحديد قاعدة البيانات

.يكون تحديد قاعدة البيانات بالنقر عليها

تحديد قاعدة البيانات التي نريد العمل عليها



 

|  تصديرExportانقر على خيار 

لكد مححن تحديححد قاعححدة البيانححات الصحححيحة قبححل البححدء بعمليححة التصححدير يظهححر اسحح م قاعححدة البيانححات .تأ

.المحدادة في المستطيل الرماادي العلوي

phpMyAdminخيار تصدير قاعدة بيانات في 

.Quickق م بتحديد خيار 

.SQL.حداد صيغة الملف الذي تريد تصديره على الغلب سيكون صيغة الملف الذي تريد 

.Goث م انقر على خيار 



البدء بعملية تصدير قاعدة البيانات من الستضافة إلى جهاز الحاسوب

.سيت م الن تصدير ملف قاعدة البيانات من الستضافة إلى جهاز الحاسوب

.احتفظ بالملف بمسار آمن على جهاز الحاسوب

 بالفيديوMySQLتصدير قاعدة بيانات 

رابط الفيديو

www.LearnWithNaw.com:ابق على تواصل معي من خلل موقع المدونة والتشات المباشر

https://youtu.be/3ltSM-qs0YE
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