
تعلم الوردبرس 

الجزء اللول
تركيب لوردبرس باستضافة 

+مجانية  دلومين مجاني 

B27   :   بواسطة ال خ



 
كلمة الكاتب

 
 يتنالول هذا الكتاب كيفية تركيب مدلونة لوردبرس
خطوة خطوة بالشرح المبسط موجهة لجميع الفئات

الهداف المرجوة
نتمنى في نهاية هذا الكتاب ان يكون القارئ قادرا

على تركيب مدلونته دلون الحاجة ل ي احد



 كما ارجو ان اكون قد لوفقت في كتاب هذا الكتاب
 لنها هذه المرة اللولى التي اكتب فيها كتيبا لذا اعتذر

عن بعض عدم الحترافية في تقديم الكتاب
 كما انه انشاء الله سيتم كتابة جزء اخر يشرح فيه كيفية

+تحرير لوتغيير مدلونة لوردبريس  كيفية اضافة  
ستايلت الخ

يمكنكم زيارت موقعي لنتظار كل جديد

الموقع  زيارة

http://softy.tk/book


لنبدأ على بركة الله

–الول  تسجيل دلومين مجاني

 cu,cc  لوليكن دلومين

اضغط هنا

ثم اتبع الشرح كما في الصور

http://www.cu.cc/?ref=sign1














 بعد تسجيل الدلومين سنسجل في الستضافة الن ثم نرجع للدلومين بعد
حين

–ثانيا  التسجيل في استضافة المجانية
يوجد العديد من الستضافات المجانية لو حتى المدفوعة

لو سنختار في هذا الشرح استضافة
   Free Web Hosting Area

من هنا

http://www.freewebhostingarea.com/












تمثل الصورة اعله الصفحة الرئيسية لحساب الستضافة



–ثالثا  ربط دلومين بالستضافة

     شرح
 الدلومين عبارة عن عنوان عند اتصال به نرى محتويات الموقع المخزنة

بالستضافة
لو لهذا يجب ربط الدلومين مع الستضافة عن طريق د ي ان اس

DNS

اذا عندما تودلون ان تقوموا بتسجيل في خدمة دلومين اخرى غير
cu,cc

تاكدلوا انها تقدم خدمة د ي ان اس







تم باذن الله الربط

–رابعا  تركيب سكربت لوردبرس

*تحميل سكربت لوردبرس*
هنا  من

http://wordpress.org/


• * تحميل برنامج
 FilleZilla



من هنا

http://softy.tk/filezilla-client-3-7-3/


ثم قم بتثبيت البرنامج بعد تحميله



• * رفع سكريبت لوردبرس على الستضافة

هنالك طريقتان لرفع الوردبرس

 اللولى
file   الخاص بالستضافة الو اخرى في مواقع اخرى manager عن طريق

لو يمكن تسمية هذا النوع بــــ
 Online FTP



 الطريقة الثانية
لو التي تهمنا لوهي عن طريق برنامج

FileZilla

في البداية ساشرح البرنامج

 الن نأخذ معلومات
 ftp

من الستضافة



 ضع ملف سكربت لوردبرس الذ ي حملناه من قبل في
سطح المكتب
ثم افتح برنامج
Fillezilla

 من المستحسن ان يكون برنامج مغلق لوتم فتحه بعد لوضع سكربت
لوردبرس في سطح المكتب

للمبتدئين كي ل تتعقد عليهم المور





* فك الضغط لوتركيب السكريبت*
 

ندخل على الستضافة

















بعد فك الضغط يلزمنا جعل قاعدة بيانات للوردبرس

ندخل على الصفحة الرئيسية لحساب الستضافة
لو نتبع الخطوات





الن لو اخيرا تثبيت سكربت لوردبرس

ادخل على رابط موقعك

مثال
http://exemple.cu.cc

http://exemple.cu.cc/














الن لزيارة موقعك ادخل على رابط موقعك
مثال

http://exemple.cu.cc

لو لتسجيل الدخول لتحرير الموقع
http://exemple.cu.cc/wp-login.php

هذه صورة مدلونة التي ركبناها

http://exemple.cu.cc/wp-login.php
http://exemple.cu.cc/


 زلورلو موقعي لمزيد من البرامج
 لو لنتظار جديد الكتب

تم باذن الله


