عنوان المقالة :إضافة دومين من  NameCheapإلى التستضافة الخاصة بك
المؤلفة :نورس علي
الموقع :مدونة تع لل م مع ناو.

يمكنك شراء و إضافة دومين من  NameCheapإلى التستضافة الخاصة بك بكل تسهولة:

كيفية شراء اسم دومين من NameCheap
لمعرفة كيفية شراء دومين من  ،NameCheapيمكنك مراجعة

شرح ويكي إدارة مواقع الويب حول شراء الدومينات من NameCheap

كيفيييييييية إضيييييييافة معلوميييييييات الستضيييييييافة إليييييييى دوميييييييين
NameCheap
بدايةة يجب تسجيل الدخول بحساب  NameCheapالذي قمت بإنشققائه فققي الخطققوة السققابقة .ققق م
بإدخال اتس م المستخدم وكلمة المرور ،ث م انقر على .Sign In

تسجيل الدخول بحساب  NameCheapبإدخال اتس م المستخدم وكلمة المرور

تسيت م التوجيه إلى صفحة الدومينات الخاصة بك ،ق م بالنقر على  | Manageإدارة بجققانب الققدومين
الذي تريد إضافته إلى اتستضافتك.

خيار إدارة اتس م المجال في NameCheap

ققق م بالنتقققال إلققى قسقق م  Nameserversفققي صققفحة إدارة الققدومين .ققق م بتحديققد خيققار Custom
 DNSمن القائمة المنسدلة كما يظهر في الصورة أدناه .ث م ققق م بققالنقر علققى إشييارة الحفييظ فققي
الجانب اليمن.

تحديد أتسماء تسيرفر خاص لتس م المجال في NameCheap

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.
كمققا يبققدو فققي الصققورة التاليققة :لقققد قمققت بإضققافة أتسققماء السققيرفر الخاصققة بشققركة غرييين غيكييز )
 ،(ns1.greengeeks.com, ns2.greengeeks.comلننقققي تسقققأقوم بإضقققافة اتسققق م القققدومين مقققن
 Namecheapإلى اتستضافة غرين غيكز.

إدخال أتسماء السيرفر الخاصة لتس م الدومين في Namecheap

ال ن تقق م إشققارة اتسقق م الققدومين مققن  NameCheapإلققى التستضققافة الخاصققة بققك بنجققاح .ولكققن عليققك
النتظار لمدة تساعتين إلى  48تساعات لتطبيق التعديلت بشكل كامل.

كيفية إضافة اسم الدومين الجديد في الستضافة
ال ن يجب إضافة اتس م الدومين الجديققد فققي اتستضققافة سييي بانييل .بدايققةة ققق م بتسققجيل الققدخول إلققى
السي بانل ،واختيار خيار مجالت الوظيفة الضافية في قس م المجالت.

خيار المجالت الضافية في السي بانل

تسيت م التوجيه إلى صفحة مجالت الضافية ،ق م بإدخال اتسقق م المجققال الممسققلجل مققع .NameCheap
ث م انقر على إضافة مجال.

كيفية إضافة مجال جديد في السي بانل

لقد قمت للتو بربط اتس م المجال الممسلجل مع  NameCheapبالتستضافة الخاصة بك.
لقد قمت بإضافة اتس م المجال  mydomain . lifeإل ى التستض افة الخاص ة ب ي ،ال ن يمكنن ي رف ع
ملفات الموقع الجديد إلى مجلد  mydomain.lifeالموجود في .public_html

رفع ملفات موقع الدومين الجديد إلى مجلده في التستضافة

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

