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مرحبا!

ل بك
أه ل

مرحـــبا! أنا اسمي نورس ،ولقد قمت بإعداد هذا الدليل لمساعدتك على إدارة قواعد البيانات
 MySQLبكل سهولة ويسر!

 2من 19

ماذا يشمل هذا الدليل؟
إذلا ماذا سنتعلم من خلل هذا الدليل؟!
أضع بين أيديكم الصورة الكاملة للسئلة التي سيجيب عليها هذا الدليل:
 -1كيفية إنشاء قاعدة بيانات  MySQLمن خل ل .PHPMyAdmin
 -2إضافة مستخدم قاعدة بيانات.
 -3منح صلحيات وصو ل مستخدم ما إلى قاعدة بيانات ما.
 .4استيراد وتصدير قواعد بيانات .MySQL
 .5حذف مستخدم قاعدة بيانات ما ،وحذف القاعدة نفسها.
 -6كيفية تغيير كلمة مرور مستخدم قاعدة بيانات.
 -7كيفية تنفيذ أوامر  SQLعبر .PHPMyAdmin

افترض في هذا الدليل
أنك قمتت بتثبيت PHPMyAdmin

إذا لم تقم بذلك :أدعوك لمراجعة شرح مقدمة حو ل PHPMyAdmin
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ما هي PHPMyAdmin؟
هو برنامج ذو واجهة رسومية يساعد المستخدم على إدارة قواعد بيانات  MySQLبكل سهولة
ويسر.
تظهر في الصورة التالية الصفحة الرئيسية لــ .PHPMyAdmin
تظهر قواعد البيانات الفتراضية والمنشئة في القسم اليسر من الصفحة.
بينما تظهر معلومات مضيف قواعد البيانات في القسم اليمن من الصفحة.
ويظهر في الترويسة شريط الخيارات التي يمكن استخدامها لدارة قواعد البيانات.
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كيفية إنشاء قاعدة بيانات جديدة في PHPMyAdmin
.1انقر على تبويب  | Databasesقواعد البيانات في الترويسة.
.2سيتم عرض قواعد البيانات الموجودة على الخادم .وأيض اا سيكون هنالك مستطيل يتم من
خلله إدخا ل اسم قاعدة البيانات .مثا ل.MyNewDatabase :
 .3قم باختيار نوع محارف محتويات قاعدة البيانات المنشئة من القائمة المنسدلة الجانبية.
سأقوم باختيار.utf8_unicode_ci :
.4انقر على  | Createإنشاء.
هنيئ اا لك! لقد قمتت بإنشاء قاعدة البيانات بنجاح!
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تحديد صليحيات الوصول لقاعدة البيانات في
PHPMyAdmin
يجب بداي اة إنشاء مستخدم جديد ومنحه صلحية الوصو ل لقاعدة البيانات الممنشئة.

تحديد قاعدة البيانات
.1انقر على تبويب  | Databasesقواعد البيانات في الترويسة.
.2انقر على اسم قاعدة البيانات الممراد تحديد صلحيات الوصو ل إليها.
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إضافة مستخدم جديد
.1انقر على تبويب  | Privilegesالصلحيات في الترويسة.
 .2ستظهر قائمة بأسماء المستخدمين من لديهم صلحية الوصو ل إلى قاعدة البيانات
المحددة )في هذه الحالة.(MyNewDatabase :
.3سأقوم بإضافة مستخدم جديد من خل ل النقر على  | Add Userإضافة مستخدم جديد في
أسفل الصفحة.
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إادخال معلومات المستخدم الجديد
قم بإدخا ل معلومات المستخدم الجديد:
.1اسم المستخدم .مثا ل.nawras :
.2اسم المضيف :اتركه كما هو ،أو ادخل.localhost :
.3قم بإدخا ل كلمة المرور وألكدها.
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تعيين صليحيات وصول المستخدم
.1انتقل إلى القسم الثاني من صفحة المتيازات.
.2حدد الكل | .Check All
.3انقر على  | Goاستمر.

هكذا تم منج المستخدم  nawrasصلحية الوصو ل إلى قاعدة البيانات  MyNewDatabaseبكلمة
مرور محددة.

 9من 19

كيفية استيرااد قاعدة بيانات عبر PHPMyAdmin
لستيراد محتويات قاعدة بيانات إلى الخادم عبر  ،PHPMyAdminعليك إنشاء قاعدة بيانات فارغة
ومنح صلحية الوصو ل إليها لمستخدم ما ،كما قمنا بذلك بالخطوات السابقة.
ثم يمكنك النتقا ل إلى قاعدة البيانات هذه بالنقر على اسمها في صفحة تبويب | Databases
قواعد البيانات .مثا لnawras_ali :
والن قم بالنقر على خيار  | Importاستيراد في خيارات الترويسة.
حلمل الملف الممراد استيراده من خل ل النقر على زر .Browse
ثم انقر على  | Goاستمر.
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كيفية تصدير قاعدة بيانات عبر PHPMyAdmin
لجراء أي عملية على أي قاعدة بيانات ،يجب تحديدها بداياة .سنقوم بتحديد قاعدة البيانات الممراد
تصديرها من خل ل النقر على اسمها في صفحة تبويب  | Databasesقواعد البيانات .مثا ل:
nawras_ali
ثم اختيار خيار  | Exportتصدير في شريط الخيارات في الترويسة.
قم باختيار تصدير سريع | .Quick
حدد صيغة الملف الممراد تصديره .مثا ل.SQL :
انقر على  | Goاستمر.
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تغيير كلمة مرور مستخدم قاعدة البيانات
قم بالنقر على تبويب  | Usersمستخدمون.
انقر على  | Edit Privilegesتعديل المتيازات بجانب اسم المستخدم الممراد تعديل كلمة مروره.

انقر على  |Change Passwordتغيير كلمة المرور في أعلى الصفحة.
قم بإدخا ل كلمة المرور الجديدة ،وقم بتأكيدها كذلك.
ثم انقر على  | Goاستمر.
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يحذف مستخدم قاعدة بيانات
.1اختر تبويب  | Usersالمستخدمون من شريط الخيارات.
.2حدد المستخدم الممراد حذفه.
.3انتقل إلى قسم .Remove Selected Users
.4انقر على  | Goاستمر.
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يحذف قاعدة بيانات
انتبه :يؤدي حذف قاعدة البيانات إلى خسارة كل محتوياتها.
حدد قاعدة البيانات الممراد حذفها بعد النقر على تبويب  | Databasesقواعد البيانات.
انقر على  | Dropحذف.
ألكد عملية الحذف بالنقر على  | okنعم.
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تنفيذ أوامر  SQLعبر PHPMyAdmin
قم باختيار تبويب  SQLفي شريط الخيارات في العلى.
قم بكتابة أوامر  SQLفي المستطيل المبين.
انقر على  | Goاستمر.
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شارك الفائدة
هل استفدت من هذا الدليل؟
شارك الفائدة مع أصدقائك ومع كل من يريد تع للم المزيد.

يمكنك مساعدتي على الستمرار بالعمل
نعم! يمكنك مساعدتي على الستمرار بعملي ومشاركة الكثير من الدروس مع الجميع بشكل
مجاني.

هل تريد استأجار والشتراك بمسايحة على النترنت )شراء استضافة
إلكترونية(؟
يمكنك الشراء من شركة غرين غيكز المعروفة والتي أوصي بها .إذا قمت بالشراء من الرابط التي:

غرين غيكز
سأحصل على شيئ اا من الفائدة المادية إذا قمت بالشراء من الرابط أعله ،ولن يكلفك هذا أي شيء
إضافي.
إذا احتاج أصدقائك شراء استضافة ،قم بمشاركة هذا الرابط معهم .صدقني هذا سيساعدني كثير اا
بالستمرار بالعمل و إنشاء المزيد من الشروحات المفيدة ومشاركتها معكم.
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هل تريد شراء قالب وورادبريس لموقعك؟
تصفح القوالب الجذابة في موقع .Themeforest
إذا أعجبك أي قالب ،قم بشرائه مباشرة من الرابط الخاص بي ،بالتأكيد لن يكلفك ذلك أي شيء
إضافي ،وستساعدني كثير اا بفعل ذلك.
رابط موقع قوالب ووردبريس:

Themeforest
قم بإضافة ما يلي في نهاية أي رابط قالب تريد شرائه:

/?ref=nawrasali
هل ترغب بطلب أي خدمة خاصة بالمواقع اللكترونية ؟
هناك الكثير من مقدمي خدمات الرائعين والمميزين على النترنت.
وكذلك أقوم بذلك
تصفح متجر مدونتي أو قم بالتواصل معي وطلب أي خدمة تريد ،وسأكون سعيدة بتنفيذ طلبك
ومساعدتك على النجاح بعملك.

نجايحك هو نجايحي
متجر مدونة تعللم مع ناو
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شكرلا!
شكر اا لك لقراءتك وتتبعك للخطوات الموجودة في هذا الدليل.
هل لديك أي سؤا ل حو ل هذا الدليل؟
راسلني! تحدث معي! سيسعدني مساعدتك في حل أي مشكلة تواجهك في مسيرتك لدارة
الموقع اللكتروني من خل ل التشات المباشر في مدونتي :مدونة تع للم مع ناو
رابط المدونةhttps://www.LearnWithNaw.com :
كما يمكنك مشاهدة الكثير من الفيديوهات التعليمية في قناتي على اليوتيوب:
رابط القناةhttps://www.youtube.com/c/LearnWithNaw :
ارسل لي رسالة إلكترونية إلىLearnWithNaw@gmail.com :

النهاية
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