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 :المحتويات
  موقعي”لخدمة الدخول“. 

إعدادات الموقع. 

قوالب الموقع. 

إدارة الملفات. 

 الموقعطريقة إظهار الملفات في: 
الصفحات. 

مكتبة الملفات. 

قوائم التنقل. 

االعالنية البنرات, الفعاليات, االخبار, معلومات التواصل. 



 التطبيق العملي
 .موقع الشخصيسيتم عرض صور توضيحية مشروحة ومن ثم التطبيق العلمي المباشر على ال

 .للتطبيق والمتابعة“ توب الالب”أجهزة يفضل إحضار *



 :“موقعي”لخدمة الدخول 
  



 :الموقعإعدادات 
  



 :الموقعإعدادات 
 .تفعيل الموقع ليظهر أثناء البحث -1 

 .وتعطيله في حال عمل صيانة مثالا  

 رسالة التعطيل تظهر للزائرين -2 

 .لموقعك  

 :العلويةالقائمة االفتراضية  -3 

 هي التي تظهر أعلى صفحتك الشخصية 

 .“الذاتيةالسيرة ”تبويب وتلقائياا يوجد  

  



 :“الموقعقوالب ”للموقع الصفحة الرئيسة 
 

موقعك الشخصي/تفتح صفحتك: زيارة الموقع. 



 :“الموقعقوالب ”للموقع الصفحة الرئيسة 
 

 الواجهة الرئيسة “ شكل”هو :الموقع قالب 

 .لموقعك

  



 :“الموقعقوالب ”للموقع الصفحة الرئيسة 
 البرمجيةالواجهات:  

 (.الخ...االخبار, االحداث, الفعاليات, البنرات)لعرض هي واجهات برمجية جاهزة 



 :“الملفاتمخزن ”الملفات إدارة 
من جهازك إلى ( الخ...صوتيات, فيديوهات, صور, ملفات)الملفات هي الصفحة التي يتم فيها رفع جميع : إدارة الملفات 

 .موقعك الشخصي



 :“الملفاتمخزن ”الملفات إدارة 
  



 :الموقعطريقة إظهار الملفات في 
 خاللإظهار الملفات من  بإالمكان: 

 (.صفحات)إنشاء  1.

 (.مكتبة الملفات)إنشاء 2.

 

 خالليتم الدخول إلدارة الصفحات من: 

  الصفحات<< المحتوى << المحتوى إدارة << موقعي. 

 

 خالليتم الدخول لمكتبة الملفات من: 

  مكتبة الملفات<< المتعددة الوسائط << المحتوى إدارة << موقعي. 

 

 



 :الصفحاتإدارة 
  



 :الصفحاتإدارة 
  



 :الصفحاتإدارة 
  

إضافة رابط 

 وإضافة صورة



 :الملفاتمكتبة 
  



 :الملفاتمكتبة 
  



 :الملفاتمكتبة 
  

إدارة ”فتح يتم 

لتحميل “ الملفات

الملفات منها إلى 

 المكتبة



 :التنقلقوائم 
الخ...االخبار/الفعاليات/إلنشاء قوائم من أجل إظهار الملفات: قائمة التنقل 



 :التنقلقوائم 
  

أدخل بشكل 

مباشرة من خالل 

 النقر عليها



 :التنقلقوائم 
  



 :التنقلقوائم 
 الرابطنوع: 

 يكون هو طريقتك إلظهار 

 الملفات إما على شكل صفحات  

 (.الخ...صوتيات, ملفات)مكتبات أو 

 بعد ذلك يتم تحديد أسم 

 .الصفحة أو المكتبة

 



 :التنقلقوائم 
 هنا طريقة إظهار الملفات 

 .من مكتبة الملفات

 

ذات الشيء ينطبق في حال 

 صور/أخبار/أردنا إضافة فعالية

 .الخ...صوتيات/

 أوالا ننشئ مكتبة خاصة بشيء 

 .معين ثم نفعلها من خالل قائمة التنقل

 

 



 :التواصلمعلومات 
 



 :التواصلمعلومات 
 إلظهار معلومات التواصل في الموقع 

 نذهب لقوائم التنقل ونفعلها من خاللها 

 .مثل الطريقة السابقة

 

 أو من خالل الواجهات البرمجية في 

 .“الموقعقوالب ”



 :االخبار
  



 االخبار
  



 :االخبار
  

إلظهارها في الموقع يكون من 

قائمة ”في  تفعيلهاخالل 

 .“الموقعقالب ”أو “ التنقل



 :الفعاليات
  



 :الفعاليات
  



 :الفعاليات
  



 :االعالنية البنرات
  



 :االعالنية البنرات
  

إدارة ”فتح يتم 

لتحميل “ الملفات

الصور منها إلى 

 هنا

إلظهارها في الموقع يكون من 

قائمة ”في  تفعيلهاخالل 

 .“الموقعقالب ”أو “ التنقل



 وصلى هللا وسلم على نبينا وحبيبنا محمد
 واستفساراتكم  أسعد بأسئلتكم 


