
كيفية نقل موقع ووردبريس
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https://nawrasothman.space/


          : المحلي     الخادم على إنشائه بعد الستضافة إلى ووردبريس موقع نقل بــ الشرح بهذا سنقوم
LocalHost.

: معينة         بخطوات ووردبريس موقع رفع أو نقل عملية تتم

1. ووردبريس-      موقع بيانات قاعدة نقل

2. الستضافة-         إلى المحلي الخادم من الموقع ملفات رفع

3. البيانات –       بقاعدة التصال ملف على التعديل

4. ووردبريس-             موقع بنقل القيام بعد الحدوث متوقعة مشاكل أي حل على العمل

. وبسيط            سهل بشكل الخطوات هذه من خطوة كل شرح سيتم يلي فيما

نقل قاعدة البيانات
تشكل قاـعـدة البياـنـات العنـصـر الـهـم ـفـي أي موـقـع ووردبرـيـس لحتوائـهـا عـلـى معلوـمـات الموـقـع

الرئيسية.

لل. فعند نقل موقع ووردبريس، من المهم البدء بنقل قاعدة البيانات أو

يتم نقل قاعدة البيانات بالخطوات التالية:

Localhostتصدير قاعدة البيانات من الخادمّ المحلي 

لة يجب الحصول على ملف قاعدة بيانات ووردبريس من الخادم المحلي. بداي

PHPMyAdminيتم ذلك عن طريق تسجيل الدخول بلوحة التحكم بقواعد البيانات 

ةة ما يكون: phpmyadminرابط الدخول لــ  http://localhost/phpmyadmin على الخادم المحلي – عاد

لة ما يكون:  rootاسم المستخدم – عاد

لا)ً لة ما تكون: فارغة (اترك حقل كلمة المرور فارغ كلمة المرور -عاد

هPHPMyAdminبعد تسجيل الدخول بــ  د نقل تي تري س ال ع ووردبري دة موق م قاع ، قم باختيار اس
لل:  )ً في الشريط اليسر الجانبي.wordpress(مث

من القائمة العليا  كما يظهر في الصورة التالية. Exportتصدير | ثم اختر خيار 



خيار تصدير قاعدة البيانات

ةGoسيتم التوجيه إلى صفحة تصدير قاعدة البيانات المحددة. قم بالنقر على  ي عملي تمرار ف  للس
التصدير والحصول على ملف قاعدة البيانات.

تصدير قاعدة البيانات من الخادم المحلي



لا ما ستجد هذا المـلـف سيتم بعد ذلك حفظ ملف قاعدة بيانات ووردبريس في جهازك الحاسوب (غالب
)ً.Downloadsفي مجلد التحميلت | 

احتفظ بهذا الملف في مسار آمن، ل تشاركه مع أحد! سنقوم باستيراد هذا الملف إلى الستضافة أو
السيرفر فيما بعد.

إنشاء قاعدة بيانات جديدة على الساتضافة
الن يجب إنشاء قاعدة بيانات جديدة وفارغة على الستضافة أو السيرفر الفعلي.

سنقوم بذلك من خلل لوحة التحكم الخاصة بإدارة المواقع السي بانل.

لة قم باختيار في قسم قواعد البيانات في السي بانل. MySQL قواعد بيانات بداي

 في السي بانلMySQLخيار قواعد البيانات 

بعد ذلك: سيتم التوجيه إلى صفحة قواعد البيانات.

لل ( )ً. يمكنك اختيار أي اسم تريد!wpقم بإدخال اسم قاعدة البيانات الجديدة مث

 كما يظهر في الصورة التالية:إنشاء قاعدة البياناتثم قم بالنقر على 



إدخال اسم قاعدة البيانات الجديدة

ث user_wpتم إنشاء قاعدة بيانات جديدة تحت اـسـم  لuser حي ي بان تخدم الس م مس يكون اس  س
ممدخل في الخطوة السابقة.wpالخاصة بك، و   هو اسم قاعدة البيانات ال

الن يجب إنشاء مستخدم لقاعدة البيانات هذه.

.MySQL  قسم مستخدموانتقل إلى

لل:  )ً.wpقم بإدخال اسم المستخدم الجديد (مث

لا قم بإدخال كلمة مرور لهذا المستخدم (اختر كلمة مرور قوية اـلـتي تحـتـوي عـلـى ـعـدد مـحـارف أيض
كبير مكون من أرقام وأحرف ورموز خاصة)ً

 كما يظهر في الصورة التالية. إنشاء مستخدمثم قم بالنقر على

ةuser . حيث user_wpالن سيتم إنشاء اسم مستخدم باسم:   هو اسم المستخدم للسي بانل الخاص
ممدخل.wpبك، و   هو اسم المستخدم ال

إدخال اسم مستخدم قاعدة البيانات وكلمة المرور الخاصة به



الخطوة الخيرة في إنشاء قاعدة البيانات في السي بانل هي منح اسم المستخدم صلحيات الدخول
إلى قاعدة البيانات الجديدة.

.إضافة مستخدم إلى قاعدة البياناتبكل بساطة اننقل إلى قسم 

قم باختيار المستخدم الذي قمت بإنـشـائه قـبـل قلـيـل ـمـن القائـمـة المنـسـدلة. عـلـى ـسـبيل المـثـال:
user_wp

لا قم باختيار اسم قاعدة البيانات الجديدة. على سبيل المثال:  user_wpوأيض

.إضافةثم قم بالنقر على 

ربط اسم المستخدم مع قاعدة البيانات

قم بتحديد جميع المتيازات.

.إجراء التغييرات انقر على

وهكذا تم إنشاء قاعدة بيانات جديدة، مع مستخدم مسؤول عنها.



منح المستخدم كل الصلحيات لقاعدة البيانات

اساتيراد قاعدة البيانات إلى الساتضافة
الن سنقوم بالخطوة الخيرة في نقل قاعدة بيانات ووردبريس إلى الستضافة.

 من قسم قواعد البيانات في السي بانل.PHPMyAdminقم باختيار 

 في السي بانلPHPMyAdminخيار 

.PHPMyAdminسيتم التوجيه إلى تبويب جديد، يظهر في لوحة التحكم 



)ً في الـشــريطuser_wpاختر اسم قاعدة البيانات الجديدة المنشأة في خطوة إنشاء قاعدة البيانات (
الجانبي اليسر.

 من القائمة العليا كما يظهر في الصورة التالية:Importثم اختر استيراد | 

خيار استيراد

، واختر ملف قاعدة البيانات الذي تم تصديره في خطوة تصدير قاعدة البيانات.Browseانقر على 

للستمرار بعملية استيراد محتوى قاعدة بيانات ووردبريس من جهاز الحاسوب إلى Goثم انقر على 
الستضافة الفعلية.



خيار استيراد قاعدة البيانات

لحظ أن تم استيراد محتوى قاعدة البيانات إلى الستضافة بنجاح، ولكن اسم قاـعـدة البياـنـات ـهـذه
واسم المستخدم المسؤول عنها تغير.

قم بحفظ معلومات قاعدة البيانات هذه ، ول تشاركها مع أي أحد!

 أو حسب ما قمت بإدخاله في خطوة إنشاء قاعدة بيانات.user_wpاسم قاعدة البيانات: 

 أو حسب ما قمت بإدخاله في خطوة إنشاء اسم مستخدم.user_wpاسم مستخدم قاعدة البيانات: 

كلمة المرور للمستخدم حسب ما قمت بإدراجه في خطوة إنشاء اسم مستخدم.

رفع ملفات ووردبريس إلى الساتضافة
بعد القيام بنقل قاعدة بيانات ووردبريس بنـجـاح، يـجـب نـقـل ملـفـات موـقـع ووردبرـيـس ـمـن الـخـادم

المحلي إلى ووردبريس.

قم بضغط ملفات موقع ووردبريس على جهازك الحاسوب باستخدام أحد برامج ضغط الملفات.

ثم قم برفع هذا الملف المضغوط إلى الستضافة.

يتم رفع الملفات إلى الستضافة بطريقتين أساسيتين:

- رفع الملفات من خلل السي بانل.1

FTP- رفع الملفات من خلل 2

.كيفية رفع الملفات إلى الستضافةقم بالطلعا على هذا الشرح لمعرفة 

https://www.learnwithnaw.com/2017/09/22/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A/


سأقوم برفع ملف ملفات ووردبريس المضغوط إلى الستضافة من خلل السي بانل:

 في الصفحة الرئيسية. إدارة الملفاتقم باختيار

خيار إدارة الملفات في السي بانل

 لرفع الملفات إليه.public_htmlانتقل إلى مجلد 

 من القائمة العليا.uploadتحميل | اختر 

خيار تحميل لرفع البيانات في السي بانل

اختر ملف ووردبريس المضغوط وقم برفعه.

حدد ملف ووردبريس المضغوط.



.Extractاستخراج | قم باستخراج محتويات الملف المضغوط بالنقر على خيار 

استخراج محتويات ملف ووردبريس المضغوط

. بنجاح         الستضافة إلى ووردبريس موقع ملفات رفع تم وهكذا



ربط ملفات موقع ووردبريس مع قاعدة البيانات
بعد نقل الملفات وقاعدة البيانات بنجاح. يجب الن ربط قاعدة البيانات ـمـع ملـفـات ووردبرـيـس ـمـن

.wp-config.phpخلل التعديل على ملف 

يوجد هذا الملف في المجلد الساسي الذي يحتوي كل ملفات موقع ووردبريس.

يمكنك تعديل هذا الملف بشكل مباشر من لوحة التحكم سي بانل، أو من خلل تـعـديل المـلـف عـلـى
جهاز الحاسوب وإعادة رفعه إلى الستضافة في مساره الصحيح.

سأقوم بتعديل الملف بشكل مباشر ـفـي لوـحـة التحـكـم الـسـي باـنـل ـمـن خـيـار ـمـدير الملـفـات ـفـي
الصفحة الرئيسية.

.wp-config.phpثم النتقال إلى المجلد الذي يحتوي على ملفات موقع ووردبريس. ثم تحديد ملف 

 من القائمة العليا كما يظهر في الصورة التالية:تحريرواختيار 

wp-config.phpتعديل ملف 

ضبط إعدادات التصال بقاعدة البيانات
بعد التوجيه إلى صفحة تعديل الملف، قم بتعديل السطور التالية في الملف:

 باسم قاعدة البيانات.user_wp- في سطر قاعدة البيانات: استبدل 1

 باسم مستخدم قاعدة البيانات.user_wp- في سطر اسم مستخدم قاعدة البيانات: استبدل 2

 بكلمة مرور اسم المستخدم.password- في سطر كلمة المرور: استبدل 3



هنا     */ البيانات قاعدة اسم /* ادخل

define('DB_NAME', 'user_wp');

هنا      */ البيانات قاعدة مستخدم اسم /* ادخل

define('DB_USER', 'user_wp');

هنا        */ البيانات قاعدة مستخدم اسم مرور كلمة /*ادخل

define('DB_PASSWORD', 'password');

ل تنس حفظ التغييرات بعد التعديل على الملف كما يظهر في الصورة التالية:

ربط قاعدة البيانات مع ملفات ووردبريس

ضبط إعدادات رابط الموقع
لا يجب تعريف ووردبريس برابط الموقع الجديد. أيض

 من لوحة التحكم سي بانل.PHPMyAdminقم بتسجيل الدخول بلوحة 



 في السي بانلPHPMyAdminخيار 

ـريط سيتم التوجيه إلى لوحة إدارة قواعد البيانات، قم باختيار اسم قاعدة بيانات ووردبريس من الـش
الجانبي اليسر.

 في القائمة العليا.SQLثم انقر على تبويب 

ادخل السطور التية في مستطيل الوامر.

ةس استبدال   برابط موقع ووردبريس على الخادم المحلي.http://localhostل تن

لا استبدل  افة أوhttp://your-new-wordpress-domain.comوأيض ى الستض س عل  برابط موقع ووردبري
الخادم المحلي.

UPDATE wp_options SET option_value = 

replace(option_value, 'http://localhost', 'http://your-new-

wordpress-domain.com') 

WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';

 لتنفيذ المر.Goالن انقر على 



PHPMyAdminكيفية تغيير رابط موقع ووردبريس من خلل 



العمل على حققل أي مشققاكل متوقعققة بعققد القيققامّ بنقققل
موقع ووردبريس

الصفحة غير موجودة404ظهور موقع ووردبريس بعد النقل مع صفحة   -
في حالة ظهور رسالة لم يتم العثور على الصفحة في الصفحة الرئيسية للموقع، هذا يعني عدم نـقـل

 من الجهاز المحلي للستضافة.htaccessالملف .

لحل هذه المشكلة:

- قم بإنشاء ملف جديد في مجلد موقع ووردبريس.1

htaccess- قم بتسمية هذا الملف .2

 كيفية إنشاء ملف جديد في السي بانلراجع شرح

- قم بنسخ الكود التالي والصقه في هذا الملف.3

# BEGIN WordPress

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteRule ^index\.php$ - [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /index.php [L]

</IfModule>

# END WordPress

ملف       . على بتعديل قمت حالة في ل        htaccessلحظ المحلي، جهازك على ووردبريس موقع تطوير أثناء
ملف      . إلى التغييرات هذه نقل ةس .htaccessتن الن     الستضافة على الموجود

عدمّ الظهور الصور بعد نقل موقع ووردبريس
ستصادفك هذه المشكلة بسبب تغيير رابط الصور في الموقع.

ما زال رابط الصور القديم محفوظ بقاعدة بيانات ووردبريس.

https://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%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%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%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%84%D9%81_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF


الن يجب تحديث رابط الصور إلى رابط موقع ووردبريس الجديد.

.PHPMyAdminيتم ذلك بكل سهولة عن طريق لوحة 

.PHPMyAdminقم مرة أخرى بتسجيل الدخول بـــ 

اختر قاعدة بيانات ووردبريس الجديدة في الشريط الجانبي اليسر.

 في القائمة العليا.SQLاختر 

قم بإدخال الوامر التالية في مستطيل الوامر.

ةس استبدال   إلى عنوان موقع ووردبريس في الخادم المحلي.localhostل تن

لا قم باستبدال   برابط موقع ووردبريس الجديد.your-new-wordpress-domain.comوأيض

 للستمرار.Goثم قم بالنقر على 

UPDATE wp_posts SET guid = 

replace(guid, 'localhost','your-new-wordpress-domain.com');

UPDATE wp_posts SET post_content = 

replace(post_content, 'localhost', 'your-new-wordpress-

domain.com'); 

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = 

replace(meta_value,'localhost','your-new-wordpress-

domain.com'); 

 



اا لك شكر

اا لك على قراءة هذه الشرح اللكتروني حققول كيفيققة نقققل موقققع ووردبريققس مققن - شكر
.الخادمّ الفعلي إلى الساتضافة

- في حالة كانت لديك أي مشكلة في نقل موقعك أو في إدارة موقعققك بشققكل عققامّ، ل
!تتردد بمراسالتي تسرني مساعدتك  !

!ارسال رساالة لي الن

درني نققققل موقعقققك إلقققى الساتضقققافة الجديقققدة مقققن خلل  خدمقققة نققققل موققققع- كمقققا يسققق
دلمّ مع ناوووردبريس إلى الساتضافة ددمة في متجر مدونتي مدونة تع  المق

درفني دعوتك للنضمامّ ل دلمّ مع ناو على اليوتيوب- يش ددمّ الكثيرقناة مدونة تع ، حيث أق
.من الشروحات حول كيفية إدارة مواقع الويب وحمايتها

دلمّ مع ناو- دمت بخير، وألقاك في شرح جديد في  .مدونة تع

https://learnwithnaw.com/
https://www.youtube.com/c/learnwithnaw
https://www.learnwithnaw.com/product/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%83/
https://www.learnwithnaw.com/product/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%83/
https://nawrasothman.space/#contact
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