
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية لايخفى على احدكم اهمية لغة php
وكم يود كثير منا تعلم هذه اللغة ولكن ربما تواجهه ظروف عديدة تمنعه من ذلك
وانا احد الاشخاص الذين كانت امنيتهم تعلم هذه اللغة ولو مبادئ بسيطة :rolleyes:
لكن كان عامل الوقت كثيرا مايؤرقني خاصة خلال ايام الدراسة الجامعية
فكنت احفظ وصلات المواقع التعليمية في مفضلتي وانساها
وكنت احمّل الكتب التعليمية على امل ان افتحها في يوم من الايام وانساها
ولم تسلم مني مواضيع المنتديات فكنت احفظها وتظل كما هي دون فتح
اصبح جهازي مقبرة علمية الكترونية عجيبة :D
تمر الاشهر تلو الاشهر والسنون تلو السنون وتخرجت من الجامعة
واصبحت لدي ليست فسحة بل برااااحة من الوقت تركض فيها الخيل وتمرح :eek2:
ومع هذا لم التفت الى هذا الموضوع الا عندما قدر الله علي وفتحت مجلد التحميل في جهازي
ومع التجوال فيه بين البرامج والكتب والمواضيع والغباااااار
وجدت ملف مضغوط يقول انه تعليم لغة php
فتحته يالله يا php جا وقتك ;)
بصراحة شدني اسلوب المؤلف من اول وهله, والله كأنه جالس معك ويعلمك لا ومن الصفر بعد
عقدت العزم اخيرا على التعلم وقلت في نفسي مادامك فاضي يالله هذي دورة php
جهزت العدة : اباتشي, محرر لغة php, متصفح واخيرا كتاب تعليم php مقسم على عدة ملفات
 
مر يوم, يومين, ثلاثة, اربعة وبعدها ثلاثة ايام راحة وكملت بعدها ثلاثة ايام دراسة
بصراحة خلالها لما اوصف نفسي كأني انسان عطشان ويشرب من البحر مايرتوي
قبل: ماكنت اعرف عن الـphp الا وسوم بداية السكريبت ونهايتة
PHP Code
<?             ?> 


اما الآن الحمدلله قدرت اسوي اول سكريبت كبداية :cool:
وبما اني مشترك في ادارة موقع استضافة كان اول سكريبت لي عبارة عن معالج طلبات الاستضافة
capitalhost.net/mfs/order.php 
آمل من الخبراء تقييمة وابداء الملاحظات حوله :shy:

اخيرا هذي ملاحظات آمل ان تفيد من يرغب في تعلم لغة php:
1- توكل على الله تعالى
2- ادعو الله ان يسهل عليك امرك, وهذه بعض الادعية ان شاء الله يستجيب لك
" اللهم لاسهل الا ماجعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا"
"اللهم اني اسئلك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين انك على كل شيء قدير"
3- لاتنتقل من ملف الى ملف الا وانت فهمت الملف الذي قبله تماما
4- لاتنتقل من نقطه الا وانت فاهمها
5- طبق على المحرر اول باول واضف من عندك عدة ملفات تطبيقية حتى تفهم اكثر
هذه صور من التطبيقات التي عملتها لكي اتعلم
 
6- اعمل لك ملف وورد تلخص فيه الدروس اول بأول حتى ترجع له عند المراجعة
7- اعمل مراجعة للمعلومات والنقاط التي اخذتها كل 3 او 4 ملفات
8- خذ فترة راحة بعد ثلاث او اربعة ايام حتى تستعيد نشاطك
والله يوفقك ان شاء الله :)

تجدون ملف التعليم مرفق ادناه
وملف السكريبت مرفق في الرد الأول
اخيرا اتمنى لكل من يقرا هذا الموضوع التوفيق في الدنيا والآخرة
والموضوع كله لايعدو عن كونه تجربة شخصية حبيت اشارككم فيها وافيد باللي اقدر عليه
وبهذي المناسبة احب اشكر المؤلف على الجهد الكبير الذي قام به الله يجعله في ميزان حسانه
مالي الا الدعاء لك ليل ونهار الله يوفقك في حياتك العلمية والعملية ويجعلك ذخر للمسلمين
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