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.هنالك العديسسد مسسن المسسور السستي يجسسب أخسسذها بعيسسن العتبسسار عنسسد حمايسسة موقسسع ووردبريسسس أسسستعرض

. طرق بسيطة تمكنك من الحصول على حماية أفضل لموقع الووردبريس3أمامك 

دد ث موقعك باستمرار ح
تحديث الووردبريس

تتعنسسسى بسسسإغلق ثغسسرات أمنيسسة وتطسسسوير سسسكربت يصسسدر مجتمسسع ووردبريسسسس تحسسسديثات مسسسستمرة السسستي 

.الووردبريس عند تحديث سكربت الووردبريس الخاص بك، سيت م إغلق الثغرات المنية المعروفة في

ييمكن استغللها لختراق موقعك .سكربت الووردبريس التي 

تحديث القالب والاضافات
تا تحديث القوالب والضافات باستمرار لغلق أي أخطاء وثغرات أمنية ت م إصلحها .بالتأكيد يجب أيض

.ل تق م بتحميل قوالب وإضافات ووردبريس مجانية من أي مواقع غير موثوقة

. الموثوقThemeForestيمكنك تحميل قوالب الووردبريس المحدثة باستمرار من موقع 

ح القوالب  تصف

https://themeforest.net/?ref=nawrasali
https://themeforest.net/?ref=nawrasali
https://themeforest.net/?ref=nawrasali


كيفية القيام بالتحديثات
.اختر تحديثات من القائمة الجانبية

خيار التحديثات في الووردبرس

.ق م بتحديث المطلوب تحديثه من الووردبريس نفسه، القوالب والضافات ق م بتحديد الكسسل ثسس م النقسسر

:على تحديث كما يظهر في الصورة التالية



كيفية القيام بالتحديثات في الووردبريس

.ستظهر رسالة اكتمال عملية التحديث بنجاح



نجاح القيام بالتحديثات المحددة

 كاسم مستخدمAdminل تستخدم 
إذا أراد أحده م محاولة تسجيل الدخول إلى موقع الووردبريس، عليه تخمين اس م المسسستخدم وكلمسسة

.المرور

تخدم،Adminعادة ما يكون اس م المستخدم  ن اس م المس  مما سيختصر على المخترق الوقت لتخمي

يينصح بتغيير اس م المستخدم من  . لي اس م مستخدم آخرAdminولذلك 

كيفية تغيير اسم المستخدم في الووردبريس
ل يمكن تغيير اس م المستخدم الووردبريس، ولكن يمكن إنشاء اس م مستخدم جديد ومنحه صلحيات

).Admin(المدير، ث م حذف اس م المستخدم الول 

تل سسسنقوم بإضسسافة المسسستخدم الجديسسد مسسن خلل النقسسر علسسى أعضسساء مسسن القائمسسة الجانبيسسة، واختيسسار :أو



.اضف جديد من القائمة الفرعية

إضافة عضو جديد في الووردبريس

تا ق م بإدخال بيانات اس م المستخدم الجديسسد ل تسسستخدم  .ثاني :Adminرور ة م تخدم، وكلم  كاس م مس

.قوية حدد الرتبة كمدير .

.ث م انقر على إضافة عضو جديد



إنشاء عضو جديد برتبة مدير

تا ق م بتسجيل الخروج من خلل النقر على اس م المستخدم الحالي في أعلى اليسار .ثالث :



تسجيل الخروج باس م المستخدم الول

تا تسجيل الدخول باس م المستخدم الجديد .رابع :

تا باس م المستخدم الجديد تسجيل الدخول مجدد



تا، والنقر على كافة العضاء تا ق م بالذهاب إلى قائمة العضاء مجدد .خامس :

عرض جميع العضاء

تا ق م بتحديد المستخدم القدي م، وحذفه كما يظهر في الصورة التالية :سادس :

حذف عضو في الووردبريس

تا ق م بنقل منشورات المستخدم القدي م إلى المستخدم الجديد، ث م ق م بتأكيد الحذف .سابع :



نقل ملكية المنشورات لمستخدم آخر

استخدام كلمة مرور قوية
ييصعب تخمينها .يجب أن تكون كلمة المرور قوية 

:كلمة المرور القوية تحتوي على خليط من

. أرقام1 .

. حروف كبيرة وصغيرة2 .

#$%^&*)( رموز خاصة مثل 3 : . .

تحتوي على عدد محارف كبير ) يجب أن تكون طويلة  ) **

:ل تستخدم ما يلي ككلمة مرور

. تاريخ عيد ميلدك1 .

. اسمك أو اس م شخص في العائلة2 .

. رق م هاتفك3 .



. رق م سيارتك4 .

كيفية تغيير كلمة المرور
تل ق م باختيار أعضاء من القائمة الجانبية، وكافة العضاء من القائمة الفرعية .أو :

عرض جميع العضاء

يمراد تغيير كلمة مروره تا ق م بالنقر على تحرير تحت اس م المستخدم ال .ثاني :



كيفية تعديل معلومات العضو في الووردبرس

تا ق م بإدخال كلمة المرور الجديدة في قس م إدارة الحساب ث م انقر على تحديث الحساب .ثالث . :



تغيير كلمة المرور الخاصة بمدير الموقع

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