
كيفية تعديل بيانات مدير ووردبريس
من خللا قاعدة بيانات ووردبريس

للم مع ناو :تقديم نورس علي من مدونة تع

WWW.LearnWithNaw.com
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لل بك أه

، ولقد قمت بإعداد هذا الدليل لمساعدتك على إدارة بيانات مديرنورس!مرحـــبا أنا اسمي 

!ووردبريس من خلل قاعدة بيانات موقع ووردبريس

  17 من 2

!مرحبا

http://nawrasothman.space/


ماذا يشمل هذا الدليل؟
لا ماذا سنتعلم من خللا هذا الدليل؟  !إذ

:أضع بين أيديكم الصورة الكاملة للسئلة التي سيجيب عليها هذا الدليل

تت اسم مستخدم مدير موقع ووردبريس كيف يمكنني استعادته أو تغييره؟1 ! لقد نسي -

تت كلمة مرور مدير موقع ووردبريس، وفقدت الوصول إلى بريدي اللكتروني، كيف2 - لقد نسي

يمكنني إعادة ضبط كلمة المرور؟

- كيف يتم إنشاء مدير موقع ووردبريس من خلل قاعدة بيانات ووردبريس؟3
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بيانات مدير ووردبريس في قاعدة البيانات
اسم المستخدم وكلمة المرور

 الموجود في قاعدة بياناتusersتوجد بيانات أعضاء ومدير ووربريس الرئيسية في جدول 

.PHPMyAdmin  لوحة إدارة قواعد البيانات ووردبريس التي يمكن الدخول إليها من خلل 

يتم تعديل اسم مستخدم وكلمة مرور أي عضو أو مدير ووردبريس من خلل التعديل على حقول

.هذا الجدول

 في قاعدة بيانات ووردبريسusersجدول 
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بيانات دور المدير
للقّ بصلحياته في جدول  . سنحتاج التعديلusermetaبينما توجد بيانات المدير الخرى التي تتع

.على هذا الجدول عند إضافة عضو ووردبريس جديد برتبة مدير

 في قاعدة بيانات ووردبريسusermetaجدول 
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تغيير اسم مستخدم مدير ووردبريس في قاعدة البيانات
هل نسيت اسم مستخدم مدير ووردبريس؟ هل نسيت عنوان بريد اللكتروني الخاص بمدير الموقع؟

 في قاعدةusersالحل هو أن تقوم بعرض أسماء مستخدمي أعضاء ومدير ووردبريس في جدول 

:بيانات ووردبريس

. المثبتة على استضافة موقعكPHPMyAdmin  لوحة إدارة قواعد البيانات - تسجيل الدخول بــــ 1

: اختر اسم قاعدة بيانات الخاصة بموقع ووردبريس من الشريط اليسر على سبيل المثال اسم2 . -

.testقاعدة البيانات التي أعمل عليها في هذا الشرح 

. من هذه القاعدةusers- اختر جدول 3

. سيتم عرض أعضاء ووردبريس من ضمنها اسم مستخدم مدير موقع ووردبريس الذي نسيته4 -

(  تحرير بجانب اسم المستخدم Edit- قم بالنقر على 5 | User Loginالذي تريد تعديل اسم (

:المستخدم الخاص به كما يظهر في الصورة التالية
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تعديل بيانات اسم مستخدم ووردبريس

في حقل قيمة عمود 6 إذا أردت تغييره  - قم بإدخال اسم المستخدم الجديد  - -user_login.

 كما يظهر في الصورة user_email- كما يمكنك تغيير البريد اللكتروني في حقل قيمة عمود 7

:التالية
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تغيير اسم المستخدم والبريد الخاص بمدير موقع ووردبريس

.  الستمرارGo- قم بالنقر على 7 |
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إعادة ضبط كلمة مرور مدير ووردبريس في قاعدة البيانات
. من الفقرة السابقة4 إلى 1- اتبع الخطوات من 1

(  تحرير بجانب اسم المستخدم Edit- قم بالنقر على 2 | User Loginالذي تريد إعادة ضبط كلمة (

.مروره

.Function من القائمة المنسدلة لـــ MD5، قم باختيار user_pass- في عمود 3

.Value، قم بإدخال كلمة المرور الجديدة في حقل user_pass- في نفس عمود 4

إعادة ضبط كلمة مرور المدير

.  الستمرارGo- قم بالنقر على 5 |
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إنشاء حساب مدير موقع ووردبريس من خللا قاعدة البيانات
لنشاء حساب مدير ووردبريس من خلل قاعدة البيانات، علينا تنفيذ بعض الوامر على قاعدة

.PHPMyAdminالبيانات من خلل 

:تحذير قبل البدء بالقيام بالخطوات التية قم بأخذ نسخة احتياطية من قاعدة بيانات ووردبريس من :

.خلل تصديرها
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:عليك معرفة التي قبل الستمرار بالخطوات

: اسم قاعدة بيانات ووردبريس إذا كنت ل تعرف اسم قاعدة بيانات موقع ووردبريس، فقم1 -

. الموجود في جذر موقع ووردبريسwp-confg.phpبقراءة ملف 

.FTP، أو من خلل مدير الملفات في السي بانليمكنك الوصول إلى هذا الملف إما من خلل 

لل من قم بالبحث عن السطر التي في هذا الملف، حيث سيكون اسم قاعدة البيانات موجود بد

your_database_name_is_here

define('DB_NAME', 'your_database_name_is_here');

، وقم بالنقر على نفس اسم قاعدة البيانات من الشريطPHPMyAdminبعد ذلك، قم بالذهاب إلى 

.الجانبي اليسر

: معرفة بادئة جداول قاعدة البيانات يمكنك معرفة ذلك بكل سهولة من خلل قراءة أول محارف2 -

.أسماء جداول قاعدة البيانات

 _ ومن ثم يظهر أسماء الجداولwp الحيان، ستجد جداول قاعدة البيانات تبدأ بــــ  على أغلب

.usermeta أو users:الفعلية مثل 

لةusermeta و users:بكل بساطة الن قم بمعرفة أسماء الجداول التية بقاعدة البيانات  . كامل

:في هذا المثال اسم قاعدة البيانات التي أستخدمها هي  :testوسأقوم بالتعديل على جداول ،

wp_users و wp_usermeta.
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إضافة بيانات مدير ووردبريس العامة
الخطوة الولى في إضافة أي عضو ووردبريس إلى قاعدة البيانات هي إضافة معلوماته الرئيسية

).users(إلى جدول المستخدمين 

 الموجود فيSQLقم بتحديد قاعدة بيانات ووردبريس التي تريد التعديل عليها، وانقر على تبويب 

.أعلى الصفحة

.test الموجود في قاعدة بيانات wp_usersسأقوم بأمر إدراج سطر جديد في جدول 

:حيث سأطلب التعديل على العمدة التالية في هذا الجدول

لرف  .1 لرف  :ID|المع لرف المدير الجديد في هذه الحالة قمت بإدراج المع  .12. مع

: اسم المستخدم للمدير الجديد مثال user_login|اسم المستخدم  .2 . :NewAdmin. 

: كلمة مرور المدير الجديد، مثال user_pass|كلمة المرور  .3 انتباه استخدم كلمة123:  : ) .

 )مرور قوية

: السم اللطيف للمدير الجديد مثال user_nicename|السم اللطيف  .4 . : New Admin. 

: البريد اللكتروني الخاص بالمدير الجديد مثالuser_email|البريد اللكتروني  .5 . :

learnwithnaw@gmail.com. 

: هو نفسه رابط الموقع مثال user_url|رابط المستخدم  .6 . :http://localhost/test/ 

: تاريخ تسجيل المدير مثال user_registered|تاريخ التسجيل  .7 . :2017-12-15 00:00:00 

لاuser_activation_key|مفتاح التفعيل  .8 . اتركه فارغ : 

 .0: ادخل user_status|حالة المستخدم  .9

: السم الظاهر أو العلني للمدير الجديد مثال display_name|السم الظاهر  .10 . :New

Admin. 
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سس تعديل قيم المر التالي بما يناسبك وقم بالنقر على  .انتباه ل تن :Goبعد النتهاء من كتابة 

.الوامر في الصندوق

INSERT INTO `test`.`wp_users` 

(`ID`, `user_login`, `user_pass`,

 `user_nicename`, `user_email`, `user_url`,

 `user_registered`, `user_activation_key`,`user_status`, 

`display_name`)

 VALUES ('12', 'NewAdmin', MD5('123'),

 'New Admin', 'learnwithnaw@gmail.com', 'http://localhost/test/',

'2017-12-15 00:00:00', '', '0', 'New Admin');

منح امتيازات المدير للمستخدم الجديد
لن لم يتم منح ذلك المستخدم لقد تم إضافة معلومات المدير العامة في الخطوة السابقة، ولك

.امتيازات المدير

. للقيام بذلكusermetaيجب التعديل على جدول 

لل يجب إدراج سطر جديد إلى جدول  : يحتوي على امتيازات المستخدم الجديدusermeta:أو

لرف البيانات الوصفية  .1 لرف بشكل تلقائي ولذلك قم بإدخالumeta_id|مع : سيتم توليد المع

Null. 

لرف المستخدم  .2 لرف المستخدم الذي تريد إضافة البيانات الوصفية له فيuser_id|مع . مع :

 .12هذه الحالة هو 

 wp_capabilities قم بإدخال  :meta_key|مفتاح البيانات الوصفية  .3
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:a:1: قم بإدخال meta_value|قيمة البيانات الوصفية  .4

{s:13:”administrator”;s:1:”1″;} 

لا  يحتوي على مستوى صلحيات المستخدمusermeta يجب إدراج سطر جديد إلى جدول  :ثاني

:الجديد

لرف البيانات الوصفية  .1 لرف بشكل تلقائي ولذلك قم بإدخالumeta_id|مع : سيتم توليد المع

Null. 

لرف المستخدم  .2 لرف المستخدم الذي تريد إضافة البيانات الوصفية له فيuser_id|مع . مع :

 .12هذه الحالة هو 

 wp_user_level: قم بإدخال meta_key|مفتاح البيانات الوصفية  .3

 .10: قم بإدخال meta_value|قيمة البيانات الوصفية  .4

سس تعديل قيم المر التالي بما يناسبك وقم بالنقر على  .انتباه ل تن :Goبعد النتهاء من كتابة 

.الوامر في الصندوق

INSERT INTO `test`.`wp_usermeta`

 (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`)

 VALUES (NULL, '12', 'wp_capabilities', 'a:1:

{s:13:"administrator";s:1:"1";}');

INSERT INTO `test`.`wp_usermeta`

 (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`)

 VALUES (NULL, '12', 'wp_user_level', '10');

.بهذا الشكل تم إضافة اسم مستخدم جديد برتبة مدير باستخدام قاعدة بيانات ووردبريس
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شارك الفائدة
هل استفدت من هذا الشرح؟ 

للم المزيد .شارك الفائدة مع أصدقائك ومع كل من يريد تع

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

.مجاني

شراء استضافة (هل تريد استأجار والشتراك بمساحة على النترنت 

؟ )إلكترونية

:يمكنك الشراء من شركة غرين غيكز المعروفة والتي أوصي بها إذا قمت بالشراء من الرابط التي  .

غرين غيكز
https://www.greengeeks.com/track/nawras/cp-lwn2ebyv

لا من الفائدة المادية إذا قمت بالشراء من الرابط أعله، ولن يكلفك هذا أي شيء سأحصل على شيئ

.إضافي

لا .إذا احتاج أصدقائك شراء استضافة، قم بمشاركة هذا الرابط معهم صدقني هذا سيساعدني كثير

.بالستمرار بالعمل و إنشاء المزيد من الشروحات المفيدة ومشاركتها معكم
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هل تريد شراء قالب ووردبريس لموقعك؟
. Themeforestتصفح القوالب الجذابة في موقع 

إذا أعجبك أي قالب، قم بشرائه مباشرة من الرابط الخاص بي، بالتأكيد لن يكلفك ذلك أي شيء

لا بفعل ذلك .إضافي، وستساعدني كثير

: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

نجاحك هو نجاحي

للم مع ناو متجر مدونة تع
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لا !شكر

لا لك لقراءتك وتتبعك للخطوات الموجودة في هذا الدليل .شكر

هل لديك أي سؤال حول هذا الدليل؟

!راسلني تحدث معي سيسعدني مساعدتك في حل أي مشكلة تواجهك في مسيرتك لدارة !

للم مع ناو :الموقع اللكتروني من خلل التشات المباشر في مدونتي مدونة تع

https://www.LearnWithNaw.com:رابط المدونة 

:كما يمكنك مشاهدة الكثير من الفيديوهات التعليمية في قناتي على اليوتيوب

https://www.youtube.com/c/LearnWithNaw:رابط القناة 

LearnWithNaw@gmail.com:ارسل لي رسالة إلكترونية إلى 
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