
 إلى التستضافة الخاصة بكNameCheap إضافة دومين من :عنوان المقالة

 نورس علي:المؤلفة

لل م مع ناو :الموقع .مدونة تع

http://learnwithnaw.com/


:إلى التستضافة الخاصة بك بكل تسهولة NameCheapيمكنك شراء و إضافة دومين من 

NameCheapكيفية شراء اسم دومين من

، يمكنك مراجعةNameCheapلمعرفة كيفية شراء دومين من 

NameCheap  شرح ويكي إدارة مواقع الويب حول شراء الدومينات من 

كيفيييييييية إضيييييييافة معلوميييييييات الستضيييييييافة إليييييييى دوميييييييين
NameCheap

ةة يجب تسجيل الدخول بحساب .الذي قمت بإنشققائه فققي الخطققوة السققابقة ققق م NameCheap بداي

Sign بإدخال اتس م المستخدم وكلمة المرور، ث م انقر على  In.

 بإدخال اتس م المستخدم وكلمة المرورNameCheapتسجيل الدخول بحساب 

https://goo.gl/i64kS6
https://affiliate.namecheap.com/?affId=115523
https://affiliate.namecheap.com/?affId=115523


 بجققانب الققدومين|  إدارةManageتسيت م التوجيه إلى صفحة الدومينات الخاصة بك، ق م بالنقر على 

.الذي تريد إضافته إلى اتستضافتك

NameCheapخيار إدارة اتس م المجال في 

Custom. فققي صققفحة إدارة الققدومين ققق م بتحديققد خيققار Nameserversققق م بالنتقققال إلققى قسقق م 

DNS فققيإشييارة الحفييظ. من القائمة المنسدلة كما يظهر في الصورة أدناه ث م ققق م بققالنقر علققى 

.الجانب اليمن



NameCheapتحديد أتسماء تسيرفر خاص لتس م المجال في 

:بعد ذلك ق م بإدخال اتسماء السيرفر الخاصة باتستضافتك، إذا كنت ل تعرفها اتسأل مزود التستضققافة

.الخاصة بك عنها، وق م بإدخالها كما في الصورة أدناه وانقر على إشارة الحفظ

( غرييين غيكييز:كمققا يبققدو فققي الصققورة التاليققة لقققد قمققت بإضققافة أتسققماء السققيرفر الخاصققة بشققركة 

 ns1.greengeeks.com, ns2.greengeeks.comلننقققي تسقققأقوم بإضقققافة اتسققق م القققدومين مقققن ،(

Namecheap غرين غيكز إلى اتستضافة.

https://www.greengeeks.com/track/nawras
https://www.greengeeks.com/track/nawras


Namecheapإدخال أتسماء السيرفر الخاصة لتس م الدومين في 

. إلققى التستضققافة الخاصققة بققك بنجققاح ولكققن عليققكNameCheapال ن تقق م إشققارة اتسقق م الققدومين مققن 

. تساعات لتطبيق التعديلت بشكل كامل48النتظار لمدة تساعتين إلى 

كيفية إضافة اسم الدومين الجديد في الستضافة
ةة ققق م بتسققجيل الققدخول إلققىسييي بانييلال ن يجب إضافة اتس م الدومين الجديققد فققي اتستضققافة  . بدايقق

. في قس م المجالتمجالت الوظيفة الضافيةالسي بانل، واختيار خيار 

http://wiki.learnwithnaw.com/doku.php?id=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9:%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%84:%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9


خيار المجالت الضافية في السي بانل

لجل مققع ممسقق .NameCheap تسيت م التوجيه إلى صفحة مجالت الضافية، ق م بإدخال اتسقق م المجققال ال

. إضافة مجالث م انقر على

كيفية إضافة مجال جديد في السي بانل

https://affiliate.namecheap.com/?affId=115523


لجل مع ممس . بالتستضافة الخاصة بكNameCheap لقد قمت للتو بربط اتس م المجال ال

mydomain  لقد قمت بإضافة اتس م المجال  . lifeع ي رف ي، ال ن يمكنن ة ب افة الخاص ى التستض  إل

.public_html الموجود في mydomain.lifeملفات الموقع الجديد إلى مجلد 

رفع ملفات موقع الدومين الجديد إلى مجلده في التستضافة

www.LearnWithNaw.com:ابق على تواصل معي من خلل موقع المدونة والتشات المباشر

https://affiliate.namecheap.com/?affId=115523
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