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 هذا الكتاب اهداء اىل كل زمالئي

 ������ �� ��� ��� �� ���� ����� �� � ��� �� �� ����php 

 

﷽  

  جامعة كردفان

  كلية الدرسات التجاريه

  قسم نظم املعلومات االداريه

  

  

  

  

هذا الكتاب اهداء اىل كل زمالئي
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  phpبواسطة 

phpMyAdmin Database Manager Version   

  

 ������ �� ��� ��� �� ���� ����� �� � ��� �� �� ����php 

 

بواسطة  htmlطريقه ربط قاعدة البيانات بنموزج  

  Apache Serverجيب تثبيت برنامج 

  الدخول الى الخادم المحلي عن طریق مستعرض الصفحات 

  :كما في موضح في الصوره ادناه

phpMyAdmin Database Manager Version 
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طريقه ربط قاعدة البيانات بنموزج  

  :اوالً 

جيب تثبيت برنامج 

 ثانيا:  

الدخول الى الخادم المحلي عن طریق مستعرض الصفحات 

 localhostذلك بكتابة 

كما في موضح في الصوره ادناه

  :ثالثًا الدخول

 phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.2

  

http://localhost/phpMyAdmin/


 ������ �� ��� ��� �� ���� ����� �� � ��� �� �� ����php 
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ثالثا:  

لبرنامج  خالها في  مرحلة تثبيت  لتي قمت بإ لمر  خا كلمة 

  

  

رابعا:  

  انشاء قاعدة البیانات كما في الثوره ادناه

  

  

 ��� ��� �� ���� ����� �ء �� �� ��� 
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خامسا:  

  انشاء الجداول الخاصه بقاعدة البیانات ثم تحدید عدد حقول الجدول

  

سادسا:  

  هنا نقوم بتسمیة الحقول وتحدید انواع الحقول والطول واالضافي وتحدید المفاتیح

  .كما في الصور ادناه

��
����� ��� 

���� �ء ���� �� ��� 



 ������ �� ��� ��� �� ���� ����� �� � ��� �� �� ����php 

 

]�����\ ������� �
�� �� ������) ��

� ������([ Page ٥ 

 

  

  :سابعأ

  الدخال البيانات phpم بإنشاء ملف نقو 

  .وذلك لربط النموزج بفاعدة البيانات التي قمنا بإنشاءها سابقاً 

<?php 

$con =mysql_connect("localhost","root","root"); 

if(!$con) 

{ 

die('could not connect:'.mysql_error()); 

} 

mysql_select_db("school",$con); 

 اخلادم
  كلمة املرور  املروركلمة 

 اخلادم  املستخدم  املستخدم

 اختيار قاعده البيانات اختيار قاعده البيانات

  كلمة املرور
 اخلادم
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$sql="INSERT INTO student 

(id,name,address,phone)VALUES('$_POST[t1]','$_POST[t2]','$_POST[t3]','$_POST[t

4]')"; 

mysql_query("set character_set_sever='utf8'"); 

mysql_query("set names 'utf8'"); 

if(!mysql_query($sql,$con)) 

{ 

die('error:'.mysql_error()); 

} 

echo"record added"; 

mysql_close($con); 

?> 

 

  .(php.)ثم حفظ الملف بإمتداد 

  student.phpهكذا                                       

  .البیاناتالرسال القیم الى قاعدة  htmlواالن نقوم بعمل نموزج 

<html dir=rtl> 

<head><title></title></head> 

االسم املوجود يف 

 nameاخلاصيه 

  اختيار اجلدول

 DBاحلقول يف 
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<body> 

<form action="student.php" method="post"><p align=center > 

<table border="3" > 

<tr><td> الطالب رقم </td><td> 

<strong> 

<input type="text" name="t1" style="width: 173px"></strong></td> 

</tr> 

<tr><td> الطالب اسم </td><td> 

<strong> 

<input type="text" name="t2" style="width: 172px"></strong></td> 

</tr> 

<tr><td>العنوان</td><td> 

<strong> 

<input type="text" name="t3" style="width: 172px; height: 22px;"></strong></td> 

</tr> 

<tr><td> الهاتف ارقم </td><td> 

<strong> 

<input type="text" name="t4" style="width: 172px"></strong></td> 

 phpملف 

 valuesجيب وضعها يف 
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</tr> 

</td></tr> 

</table> 

<input type="submit" name="حفظ" value="حفـــــــظ" style="width: 110px"> 

<input type="reset" name="مسح" value="مســــــــح"><br> 

</form> 

</p> 

<body> 

</html> 

  ).html.(ثم حفظ الملف بإمتداد 

student.html  
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  االن نقوم بالربط وارسال البیانات الى قادعة البیانات

  

   

  قاعدة

 البيانات

  منو

html 

Php  
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  كما في الصوره html االن نقوم باستدعاء ملف 

  

  

  :تم ارسال الملف
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  :طريقة االستعالم

 htmlوملف  php نقوم بأنشاء ملف

  :اوالً 

  phpملف 

<?php 

$con =mysql_connect("localhost","root","root"); 

if(!$con) 

{ 

die('could not connect:'.mysql_error()); 

} 

mysql_select_db("school",$con); 

mysql_query("set NAMES utf8"); 

$result=mysql_query("SELECT*FROM student where 

student_id='$_POST[student_id]'"); 

echo"<table border=1 align='center'>"; 

echo"<tr>"; 
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echo"<td>"." الطالب رقم "."</td>"; 

echo"<td>"." الطالب اسم "."</td>"; 

echo"<td>"." المیالد تاریخ "."</td>"; 

echo"<td>"."الفصل"."</td>"; 

echo"</tr>"; 

while($row=mysql_fetch_array($result)) 

{ 

echo"<tr>"; 

echo"<td>".$row['id']."</td>"; 

echo"<td>".$row['name']."</td>"; 

echo"<td>".$row['address']."</td>"; 

echo"<td>".$row['phone']."</td>"; 

echo"</tr>"; 

} 

mysql_close($con); 

?> 

  ثم حفظ الملف بهذا الشكل

اسماء الحقول في 

 HTMLنموزج الـ

اسماء الحقول في 

  DBنموزج الـ
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qstd.php
  

  :لالستعالم htmlواالن نقوم بأنشاء نموزج 

<html dir=rtl> 

<head><title></title></head> 

<body> 

<form action="qstd.php" method="post"><p align=center > 

<table border="3" > 

<tr><td> الطالب رقم </td><td> 

<strong> 

<input type="text" name="t1" style="width: 173px"></strong></td> 

</tr> 

</td></tr> 

</table> 

<input type="submit" name="حفظ" value="عرض" style="width: 110px"> 

<input type="reset" name="مسح" value="مســــــــح" style="width: 102px"><br> 

</form> 

</p> 

 phpملف 

  nameالخاصیھ 
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<body> 

</html> 

  مث احلفظ بهذا الشكل

qstd.html
  

  

  C:\AppServ\wwwنقل امللفات ايل هذا املسار   

  :htmlقوم بستدعاء ملف ن االن

  مث ندخل الرقم ونستعلم
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:نتجیة االستعالم
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  :طريقه عرض التقارير

  : phpانشاء ملف 

<html dir=rtl> 

<?php 

$con =mysql_connect("localhost","root","root"); 

if(!$con) 

{ 

die('could not connect:'.mysql_error()); 

} 

mysql_select_db("aera",$con); 

mysql_query("set NAMES utf8"); 

$result=mysql_query("SELECT*FROM student"); 

echo"<table border=1 align='center'>"; 

echo"<tr>"; 

echo"<td>"."رقم الطالب"."</td>"; 

echo"<td>"."اسم الطالب"."</td>"; 

echo"<td>"."العنوان"."</td>"; 

echo"<td>"."الهاتف"."</td>"; 
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echo"</tr>"; 

while($row=mysql_fetch_array($result)) 

{ 

echo"<tr>"; 

echo"<td>".$row['id']."</td>"; 

echo"<td>".$row['name']."</td>"; 

echo"<td>".$row['address']."</td>"; 

echo"<td>".$row['phone']."</td>"; 

echo"</tr>"; 

} 

mysql_close($con); 

?> 

</html> 

  :مث حفظ امللف بهذا الشكل

re_std.php
  

 htmlاالن نقوم بإنشاء ملف 
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<html dir=rtl> 

<head><title></title></head> 

<body> 

<form action="qstd.php" method="post"><p align=center > 

 

<input type="submit" name="حفظ" value="عرض" style="width: 110px"> 

 

</form> 

</p> 

<body> 

</html> 

  .كود التقرير الخيتلف اختالف كتري عن كود االستعالم

  التنفيذ

  :اسدعاء امللف
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  :سوف تظهر لنا الشاشه التاليه  submitالضغط على زر ال عند 

  )احلوايت(اعداد الشرح فتح الرمحن الدومه 

  



 Page ٢٠ 
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  واهللا املوفق
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