
اا لعام 3 أجمل :عنوان المقالة 2017 من أكثر قوالب ورودبريس مبيع  

 نورس علي:المؤلفة

لل م مع ناو :الموقع .مدونة تع

http://learnwithnaw.com/


للمسسا كسسان شسسكل الموقسسع أجمسسل وأسسسهل .يعسسبر قسسالب السسورودبريس عسسن الشسسكل العسسام لموقعسسك وك

للما جذب زوار أكثر وحقق فوائد أكبر وبالتسسالي يعتسسبر اختيسسار القسسالب المناسسسب لموقعسسك .للستخدام، ك

اا لنجاح الموقع اا جد اا مهم .أمر

هنالسسك العديسسد مسسن القسسوالب المجانيسسة المتسسوافرة مسسن خل ل مثبسست السسووردبريس للقسسوالب، أو مسسن خل ل

.مواقع أخرى

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

اا ل يت م تحديث القوالب المجانية باستمرار، ول يت م توفير الدع م لها في حا ل حدوث خطأ عدا أن .غالب

اا عن المواقع الخرى اا مميز .استخدام قالب ووردبريس مجاني لن يجعل موقع

لد أن تقوم بشرائه من موقع موثوق ذي سمعة طبيسسة .إذا أردت شراء قالب ووردبريس لموقعك، فلب

اا أقوم بشراء قوالب الووردبريس من موقع  .ThemeForestشخصي

اا في 3الن أستعرض أمامك م  :Themeforest أكثر قوالب داعمة للغة العربية مبيع

 المتعدد التستخدامWIZقالب 

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


✔ RTLدع م اللغة العربية وكل لغات 

✔ تصمي م متجاوب مع جميع الجهزة اللوحية والهاتف الخلوية
✔ WPMLدع م اللغات المتعددة وإضافة 

✔ WooCommerceدع م التجارة اللكترونية وإضافة 

✔  المهمة لترتيب الموقع في محركات البحثSEOيدع م 
✔ يتوفر بعدة أشكا ل لترويسة الموقع وشكل الصفحة العام
✔ متوافر للستخدام كمدونة
✔ ديمو15قالب متعدد الستخدام مع أكثر من  ) نسخة توضيحية  )

✔ توفر دليل يشرح كيفية تثبيت وتخصيص القالب
سعر القالب  دولر59

تصفح صفحة القالب الن

 للمدونات ومواقع البخبارNanoMagقالب 

https://themeforest.net/item/wiz-the-smart-multipurpose-wordpress-theme/11975026?s_rank=10&ref=nawrasali


✔ RTLدع م اللغة العربية وكل لغات 

✔ تصمي م متجاوب مع جميع الجهزة اللوحية والهاتف الخلوية
✔ WooCommerceدع م التجارة اللكترونية وإضافة 

✔  المهمة لترتيب الموقع في محركات البحثSEOيدع م 
✔ يتوفر بعدة أشكا ل لترويسة الموقع وشكل الصفحة العام
✔ متوافر للستخدام كمدونة

لل م مع ناو مدونة تع مثا ل على موقع يستخدم هذا القالب
✔ توفر دليل يشرح كيفية تثبيت وتخصيص القالب

سعر القالب دول�ر49

تصفح صفحة القالب الن

Flat قالب  Marketالمتعدد التستخدام 

https://themeforest.net/item/nanomag-responsive-wordpress-magazine-theme/10036095?s_rank=30&ref=nawrasali


✔ RTLدع م اللغة العربية وكل لغات 

✔ تصمي م متجاوب مع جميع الجهزة اللوحية والهاتف الخلوية
✔ WPMLدع م اللغات المتعددة وإضافة 

✔ WooCommerceدع م التجارة اللكترونية وإضافة 

✔  المهمة لترتيب الموقع في محركات البحثSEOيدع م 
✔ يتوفر بعدة أشكا ل لترويسة الموقع وشكل الصفحة العام
✔ متوافر للستخدام كمدونة
✔ يستخدم بشكل أساسي كمتجر إلكتروني )قالب متعدد الستخدام  )

✔ توفر دليل يشرح كيفية تثبيت وتخصيص القالب
سعر القالب دول�ر49

تصفح صفحة القالب الن 

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

https://themeforest.net/item/flatmarket-multipurpose-woocommerce-theme-rtl/9185162?s_rank=4&ref=nawrasali
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