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 مقدمة

 تعريف االدارة
المحتوى يقصد باإلدارة غالبا القدرة على اإلضافة والتعديل والحذف وغيرها مباشرة من خالل بضعة أوامر وبدون معرفة تقنية، فمثال إدارة صفحات 

لدليل المصور خالل هذا امن تمكنك من اضافة صفحات جديدة بالموقع ثم امكانية تعديلها فى أى وقت الحق وحذفها وايقاف نشرها مؤقتا وغيرها الكثير، 
 ..ستتعرف على إدارات النظام المختلفة

 من أين تبدأ؟
مثال  – adminابدأ في إدارة موقعك عن طريق الدخول الى لوحة اإلدارة الخاصة بالموقع وذلك بكتابة رابط موقعك متبوعاّ بكلمة 

http://www.example.com/admin ستظهر لك صفحة الدخول ، ادخل المستخدم ب وadmin زودك بها الموظف المسئول بايميس لمة المرور التىوك. 

 

يمكنك التنقل بين االدارات عن طريق االزرار باالعلى،  او الخروج من حسابك عند االنتهاء من العمل على وفور الدخول تظهر لك لوحة االدارة  
 .اللوحة عن طريق الضغط على رابط خروج اقصى يسار الشاشة

 

في عرض االدارة نظرا لصغر حجم الشاشة، تذكر انه يمكنك دائما  توسيع شاشة العرض متى احتجت عن طريق اغالق العمود اذا كان هناك مشكلة 
 .االيمن وذلك بالضغط على السهم الموجود منتصف الشريط الفاصل، ويمكنك استعادته عن طريق الضغط مجددا
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 الصفحات والمحتوى

 الصفحات
اضافة وتعديل جميع الصفحات بالموقع، تتكون الصفحة من رابط للوصول وعنوان للصفحة ومن محتوى يمكنك تعبئته  من خالل إدارة الصفحات يمكنك

كنك عن طريق محرر متقدم شبيه ببرنامج أوفيس ورد حيث يمكنك اضافة الصور وعمل الجداول وتنسيق الخطوط وغيرها الكثير من التنسيقات التى يم
 .عملها بمحتوى الصفحة

 ة صفحة جديدة ادخل الى قسم الصفحات والمحتوى ثم اضغط على اضافة صفحة الضاف

 

 ) الصفحات  هي التي تحمل الرمز (لتعديل صفحة اضغط على اسم الصفحة من خالل الشجرة الموجودة على اليمين 

 

 التعديل وتستطيع ادخال بيانات الصفحة بكل سهولة/ بعد ذلك سيظهر لك نموذج االضافة

 

 اضافة صفحة متفرعة من صفحة وتفيد في اغراض الترتيب والفهرسة كما يتم استخدام ذلك في توليد خريطة الموقع وشريط التنقل اليايمكن 
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 االقسام الرئيسية والفرعية
. بشكل مستمر عن الشركةفمثال اذا كنت ترغب في نشر اخبار واحداث . عدد كثير ومتكرر من الصفحاتيستخدم نظام االقسام عند الرغبة في انشاء 

وم فيه بتحديد فبدال من عمل صفحة رئيسية لكل خبر يمكن استخدام ميزة االقسام التي يوفرها لك نظام االدارة، فكل ماعليك هو انشاء قسم رئيسي جديد تق
 .مالمح شكل عرض الصفحات الفرعية التي سيتم انشاءها تحت هذا القسم

وليس عند كل مرة تقوم فيها باضافة خبر تحتاج لتحديد مالمح عرض صفحة كل خبر عند انشاء القسم اول مرة فقط س فمثال اذا قمت بانشاء قسم لالخبار
 .والذي بدوره يوفر الكثير من الوقت

ص حيث يعرض فيها قائمة بعناوين الصفحات وملخالخاصة به طريق دخول الصفحة الرئيسية  عن القسم الرئيسي صفحاتوصول لالزائر يمكنه ال
وصورة مصغرة، كما ويمكن  خبروملخص لكل  االخباريشاهد الزائر قائمة بعناوين  لالخبار لمحتوى كل صفحة، فمثال عند الدخول للصفحة الرئيسية 

 .وتظهر اعلى قائمة العناوين حيث يمكن استخدامها لتقسيم وترتيب الصفحات داخلها القسماضافة اقسام فرعية ال نهائية داخل 

 

او قسم فرعي متفرع من القسم (اوال القسم الرئيسي  تحديدحيث يتم  لهذا القسم االدارة يمكنك التحكم في اي صفحة او اضافة صفحات جديدةمن خالل 
من الشجرة الموجودة على اليمين ليتم عرض الصفحات المتفرعة منه ومن ثم يمكن تعديل هذه الصفحات بالضغط على اسمها او حذفها او ) الرئيسي

 .فة جديداضا

 

القسم ، ويختلف هذا النموذج على حسب مالمح وتفاصيل لك ليتم ادخال البيانات المطلوبةعند اضافة او تعديل صفحة يظهر النموذج المخصص لذ
 ".رحالتالبرامج وال" او قسم" الخدمات والمنتجات"لقسم  يختلف عن نموذج اضافة صفحة قد "االخبار" لقسمفمثال نموذج اضافة صفحة  الرئيسي

النشاء قسم رئيسي جديد قم ادخل على الصفحات والمحتوى ثم انشاء قسم رئيسي، ولتعديل قسم موجود اضغط على اسم القسم من خالل الشجرة 
 ".تعديل القسم"الموجودة على اليمين ثم اضغط على زر 

 



المعلومات لتكنولوجيا ايميس شركة 2010©  محفوظة الحقوق جميع  6 
 

ص لتحديد خصائص النوع ومالمح عرض الصفحات التي سيتم في كلتا الحالتين سواء اضافة نوع جديد او تعديل نوع موجود سيظهر لك نموذج خا
 .اضافتها تحت هذا النوع و المميزات المراد تفعيلها لهذه الصفحات

 

لصفحات التي ا، بعد ذلك يتم تحديد مالمح والنص الذي يظهر في الصفحة الرئيسية الخاصة بهو رابط الوصول  االسممثل  القسميتم اوال تحديد خصائص 
فمثال قسم االخبار يمكن تفعيل خاصية التعليقات على صفحاته  ايا التي تحدد مالمح هذه الصفحاتحيث يتم تفعيل او الغاء بعض المز هانشاءها تحتسيتم 

معين وبالتالي اي خبر يتم اضافته يمكن للزوار التعليق عليه، يمكن تفعيل خاصية وضع صورة رمزية لكل خبر او تفعيل خاصية تحديد تاريخ نشر 
  .)ستجد شرح مبسط بجانب كل ميزة لتوضيح فائدتها(المميزات من رها للزوار في وقت اخر وغيرها فيمكن اضافة مجموعة اخبار بحيث يتم نش
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 صفوف عدد حيث من داخلها الصفحات بعناوين قائمة تعرض التي الرئيسية القسم صفحةب كامل بشكلمن خالل جزء المالمح ايضا يمكن تحديد التحكم 
 عناوين عرض ترتيب في التحكم ايضا يمكن. االعمدة عدد خاصية في بالتحكم وذلك مربعات في يتم العناصر عرض وجعل القائمة استبدال او القائمة

 .العرض خصائص من وغيرها يدويا او ابجدي ترتيب او بالتاريخ سواء الصفحات

 التعليقات
يمكن الزائر من ارسال تعليق  القسمفسيقوم النظام بعرض نموذج بداخل كل صفحة بهذا   - االخبارمثال  – االقسامعند تشغيل خاصية التعليقات على احد 

، وسيظهر التعليق الجديد فى ادارة التعليقات وعند الموافقة على نشر التعليق سيتم الحاقه اليا فى ذيل الصفحة ليتمكن الزوار من االخبارعلى هذه 
 .ة للتعليقات، ادارة التعليقات تمكنك من متابعة التعليقات الجديدة والموافقة على نشرها او تعديلها او حذفها نهائيايوجد ادارة كامل. مشاهدته
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 قوائم التنقل
 .قلانواع من قوائم التن بثالثلصفحات موقعك واالجزاء المختلفة، لذلك قد تم تزويد موقعك  للوصولقوائم التنقل هى اسرع وسيلة يستخدمها الزائر 

او صفحة نموذج  عن الشركةفمثال يمكنك اضافة رابط لصفحة مهمة مثل . يمكنك اضافة روابط داخل موقعك او روابط لمواقع خارجية فى أى قائمة
 .وهكذا االقسام الرئيسية المراسلة او رابط الصفحة الرئيسية ألحد

حيث تظهر الروابط الفرعية فى واجهة الموقع في صورة قائمة منسدلة تظهر عند يمكن اضافة روابط فرعية فى بعض القوائم مثل قائمة الموقع العلوية 
 .المرور بالفأرة عليها

غير اما عن روابط منتصف الواجهة وهى قائمة تعرض فى الصفحة الرئيسية فقط والقائمة السفلية وتعرض فى صورة روابط افقية اسفل الموقع بخط ص
 .فكالهما يدعم مستوى واحد من الروابط

 

على اليمين ضافة رابط فرعي داخل القائمة مباشرة او اسفل رابط معين يتم الضغط على القائمة او الرابط المراد االضافة اسفله من الشجرة الموجودة ال
ليفتح عند الضغط  –الرابط ثم اختيار اضافة رابط، ليظهر نموذج االضافة الدخال البيانات المطلوبة ومن اهمها اسم الرابط و العنوان الذي يشير اليه 

كما يمكن ترتيبه سواء بجعله اسفل رابط اخر او  -مثال بغرض اظهاره الحقا  –ومن خالل النموذج يمكن ايضا اخفاء الرابط بجعله غير مفعل   -عليه
 .قائمة اخرى وتغيير اولوية الظهور بالنسبة للروابط الموجودة معه في نفس المستوى

اذا كان يشير الى عنوان خارجي فتأكد ان يتم كتابة العنوان بالكامل كما هو موجود في شريط المتصفح اما بالنسبة للرابط الداخلي  بالنسبة لعنوان الرابط
 .مباشرة يتم كتابة العنوان من بعد اسم الدومينف

 "about.aspx"يتم كتابة "  http://www.example.com/about.aspx"فبدال من  

ب في اضافة رابط اسفل قائمة معينة الحدى صفحات الموقع التي قمت باضافتها من ادارة المحتويات فيمكن معرفة عنوان الرابط اذا كنت ترغ: ملحوظة
 .الموجود في نموذج تعديل الصفحة" معلومات"الذي يشير لهذه الصفحة عن طريق جزء 
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 مدير الملفات
التعامل مع ملفات موقعك من يمكنك  متكامل ملفات مديرب تزويد االدارة تمFTP Clients  ال مثل الملفاتوادارة  لرفع خارجية برامج استخدام لتفادي

الموجودة على السيرفر بنقرة من الفأرة، باالضافة الى رفع وتنزيل الملفات  يمكنك رفع وتنزيل ملفات حيثبكل سهولة ويسر وكأنه جهازك الشخصي 
 .ونقلها الملفات اليها هاترتيب يمكنك اعادة تسميتها وانشاء مجلدات جديدة ثم

 

لمعرفة الرابط ( لتظهر لك قائمة منسدلة تمكنك من حذف الملف، اعادة التسمية، عرض رابط التحميل  Right Clickقم بالتحديد على الملف ثم  اضغط 
لنقل . شرةلى اسم الملف لعرض رابط تحميله مباايضا يمكنك النقر مرتين ع -  )الذي يشير الى الملف الضافة مثال هذا الرابط في اى صفحة لتحميله

 .ملف او اكثر لمجلد معين يتم تحديدهم ثم سحبهم باالستمرار بالضغط على زر الفأرة والقائهم في المجلد المطلوب مباشرة

 

 .ويمكن رفع اكثر من ملف في وقت واحد" رفع ملف"لرفع ملفات جديدة الى السيرفر يتم الضغط على زر 

 

 .وهكذا فيديو او صور او جديد مرفق اضافة عند يسمى مستعرض الملفات يظهر الملفات مدير من مصغر تزويد االدارة باصدارتم 
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 النشرة البريدية
طريق المربع ن نظام النشرة البريدية يمكنك بكل سهولة من ارسال رسالة بريد الكتروني الى اعداد كبيرة من الزوار الذين قاموا باالشتراك في الخدمة ع

في  اذا كان مربع النشرة البريدية غير ظاهر بالصفحة الرئيسية يمكنك اظهاره من اعدادات الصفحة الرئيسية الموجودة(الموجود في الصفحة الرئيسية  
  ).قسم االعدادات اسفلالموجودة  "االنظمة االضافية"، ايضا تأكد ان نظام النشرة بريدية نفسه مفعل وذلك من خالل جزء االعدادات العامة > االعدادات 

 

الضغط على االدارة تمكنك من معرفة معلومات عن النشرات البريدية المرسلة مثل تاريخ االرسال وعدد المرسل اليهم، الرسال نشرة بريدية جديدة قم ب
ويتطلب منك النموذج فقط ادخال موضوع الرسالة  .او يمكن الضغط على اي من النشرات البريدية السابقة العادة ارسالها" ارسال نشرة جديدة"زر 

 .ومحتوى الرسالة

 

 االستفتاءات
ء ارائهم مما نظام االستفتاءات يمكنك من عرض اسئلة على الزوار لها اجابات محددة تتكون من مجموعة من االختيارات وبالتالي يمكن لزوار الموقع ابدا

كنك معرفة نتائج االستفتاءات عن طريق عدد االصوات لكل اجابة ونسبة كل اجابة بالنسبة الجمالي يزيد من التواصل والتفاعلية مع زوار الموقع، يم
 .االصوات

 

اكثر  يتم عرض االستفتاءات المضافة في االدارة على الشجرة الموجودة على اليمين ويتم ترتيب عرضهم بحسب السنة، يمكن من خالل االدارة اضافة 
االستفتاء الذي ترغب (استفتاء واحد فقط في الصفحة الرئيسية وباقي االستفتاءات تعرض في صفحة ارشيف االستفتاءات من استفتاء ولكن يتم عرض 

 .")الموقع فى الفعال االستفتاء هو هذا "ثم حدد على " االستفتاء هذا تعديل" الضغط على بان يتم عرضه في الصفحة الرئيسية قم باختياره  ثم
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 االلبومات
ة الصور والفيديو تمكنك من اضافة صور وفيديو باستمرار وتقسيمها الى البومات ليتم نشرها في الموقع بشكل فريد، فبدال من ان تقوم باضافادارة  

 .موقعالصور في صفحات من خالل ادارة المحتوى فان هذه االدارة توفر ادوات ومميزات اضافية تم تطويرها لعرض الصور والفيديو بشكل افضل في ال

 الضافة البوم جديد ادخل الى االلبومات ثم اضغط على اضافة البوم

 

 .يتم التحديد على االلبوم من الشجرة الموجودة على اليمين لعرض الصور المتفرعة منه او اضافة صورة جديدة او فيديو جديد  

 

الذي يقوم بعرض الملفات الموجودة على السيرفر (عند اضافة صورة فانه يتطلب ادخال اسم الصورة وتحديد ملف الصورة من مستعرض الملفات 
كما يمكنك ايضا تحديد صورة خارجية موجودة على اخر مثال  ).لموقعك واذا كان الملف موجود على جهازك يمكنك رفعه الى السيرفر ثم تحديده

 .ويتطلب منك تحديد الرابط وسيقوم النظام باالتصال برابط الصورة وتنزيلها وعمل مصغرة لها اليا بدون اي تدخل يدوي

يرجي  youtube.comد على موقع اخر مثل بالنسبة الضافة فيديو فيمكن تحديد ملف الفيديو من على السيرفر او ادخال رابط الفيديو اذا كان موجو
او المواقع المشابه تعتبر من المزايا المهمة التي تم اضافتها الدارة  اليوتيوبرفع الفيديو على  .اتباع التعليمات الموضحة في نموذج اضافة الفيديو

معظم الزوار  ويستطيعلصيغة مناسبة للعرض على االنترنت، يقوم بضغط ملف الفيديو وتحويله  اليوتيوبااللبومات لما لها من فوائد متعددة منها ان 
يعمل على كل المتصفحات واالجهزة تقريبا، ايضا لن تحتاج لشراء تحويل فيديو متخصصة لتحويل وضغط الفيديو،  يوتيوبمشاهدة الفيديو الن موقع 
 .لن تفقد اى من مساحة االستضافة لديك اليوتيوباخيرا برفع الملف على 
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 داتاالعدا

 االعدادات العامة
ذي يظهر االعدادات العامة تحتوي على االعدادات التي تؤثر على شكل الموقع الخارجي حيث يمكن تغيير اسم الموقع الرئيسي واضافة شعار الموقع ال

للمقاس المناسب للعرض في واجهة بجانب العنوان الرئيسي ليعطي شكال مميزا للموقع ويمكن رفع الصورة بأي مقاس وسيقوم النظام بضغطها وتحويلها 
 .الموقع اليا

 

يمكن  .ذامن خالل االعدادات العامة يمكن تغيير لون او ثيم الموقع العام والذي بدوره ينعكس على تغيير لون الخطوط والروابط وواجهة الموقع وهك
يمكن عرض اخر االضافات التي قمت بنشرها في ادارة فتاءات، كما اخفاء مربع التشرة البريدية واالست/التحكم في اعدادات الصفحة الرئيسية مثل اظهار

 .الصفحات والمحتوى ويمكن تحديد االقسام  التي تود عرض اخر االضافات منها

تستطيع الدخول الى اخيرا يمكن من االعدادات العامة اغالق الموقع مؤقتا وكتابة رسالة للزوار عند زيارته وعلى الرغم من ان الموقع سيكون مغلقا لكنك 
 .االدارة بالطريقة المعتادة لتحديث المحتويات او ضبط بعض االعدادات ثم اعادة تشغيل الموقع

 االنظمة االضافية
 الصور البومات هي ايقافها/تشغيلها يمكن التي االنظمة الحاجة، حسب على وقت اي في ايقافها تشغيل اجزاءه االضافية او في التحكميأتي بإمكانية  الموقع

 .واالستفتاءات البريدية النشرة والفيديو،

التأكد من  يرجىك فمثال اذا تم ايقاف االلبومات فان عند دخول زوار الموقع اليها ستظهر رسالة تفيد بان البومات الصور والفيديو تم اغالقها حاليا، لذل
التي تم ايقافها يمكنك الوصول اليها من االدارة فقط واذا قمت بعمل بعض ، االنظمة االضافية حذف اي روابط قد تشير اليها من ادارة قوائم التنقل

 . التعديالت او االضافات فسيتم عرضها الى الموقع فور اعادة تشغيلها

 ادارة المواقع واللغات
ويمكن تعديل رابط الوصول لكل لغة وتحديد اللغة  االنجليزية اللغة او العربية اللغة سواء الموقع بها يعمل التي اللغات اضافة وتعديل القسم هذا من يمكن

غالبا ما يأتي الموقع مجهز  .، اذا كانت الباقة التي قمت بشراءها تدعم تعدد اللغات يمكن تدعيم ان يعمل الموقع باللغة العربية واالنجليزية معااالفتتاحية 
 ت في هذه االدارةبهذه االعدادات من قبل فريق الدعم وال تحتاج لعمل اي تغييرا مسبقا

 بعضوسيتم نسخ  الجديدة للغة والروابط والمواضيع المحتويات جميع اضافة اعادةاذا كان الموقع بلغة واحدة ثم تم تحديثه ليعمل بأكثر من لغة فيجب 
  .ذلك بعد ترجمتها ويمكن الجديدة اللغة الى االفتراضية اللغة من البداية في صحيح بشكل الموقع يعمل لكي تعبئتها المطلوبة البيانات

 المساحات
النصوص  يمكن من خالل هذه االدارة تعديل النصوص والمساحات الثابتة في الموقع ومن اهمها النص االفتتاحي للصفحة الرئيسية حيث يتم توفير محرر

، مساحة جانبية لصفحة اتصل بنا: ة يمكن التحكم فيالمتقدم لتغيير وتحرير محتويات المساحة بالكامل، باالضافة الى النص االفتتاحي بالصفحة الرئيسي
، نص صفحة الشروط نص صفحة سياسة الخصوصية، 404نص صفحة خطأ ، الصفحة الرئيسيةبمساحة جانبية  ، صفحة اتصل بنالنص افقي ال

 .واالحكام
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 حسابي
 .كلمة المرور التي تقوم بكتابتها عند الدخول الى االدارة -من خالل هذا القسم يمكن تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك وهو حساب مدير الموقع 

 بانرات الواجهة المتحركة
 من خالل هذه االدارة يمكن اضافة بانرات دعائية او اعالنية تظهر في الصفحة الرئيسية 

  
 

كما يدعم النظام الكتابة على  .مباشرة االحترافيةالذي تم تصميمه من قبل شركة الدعاية او مصمم مختص عن طريق البرامج يمكن رفع صورة للبانر
كما  حاليالصورة، ايضا يمكن عمل بانر بدون الحاجة لرفع صورة مخصصة وسيتم اظهار خلفية افتراضية يتم توليدها اليا على حسب لون وثيم الموقع ال

 .بالشكل باالسفل
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 عناوين المستلمين التصل بنا
نموذج . االلكتروني الذي سيتم توجيه رسائل زوار الموقع اليه عندما يقوموا بمراسلة الموقع عن طريق صفحة اتصل بناتتيح هذه االدارة تحديد البريد 

 باالرقام حمايته تم حيث المزعجة الرسائل من الحماية النموذج لك يضمن سهولة، بكل الرسالة مع ملفات ارفاق االتصال بصفحة اتصل بنا يتيح
 .باستخدام هذا النموذج االلكتروني بريدك عنوان عن للكشف تضطر لن باالضافة انك المصورة،

 

ر االدارة في حال كانت الشركة او المؤسسة تتكون من عدة ادارات مختلفة يمكن تحديد بريد الكتروني مخصص لكل ادارة وبالتالي يستطيع الزائر اختيا
 . المختصة اثتاء تعبئة النموذج في صفحة اتصل بنا

 

 .اضافة اكثر من ادارة ستجد قائمة منسدلة تظهر في اعلى نموضج صفحة اتصل بنا ليتم اختيار االدارةفي حال 
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 االستفتاءات
 .ايقاف خاصية منع التصويت المكرر لنفس الزائر/اعدادات االستفتاءات تقتصر على التحكم في تشغيل

 المحتويات قوالب
وكان هناك بيانات افتراضية يتم استخدامها في كل مرة يتم اضافة صفحة لهذا القسم، فانه يمكن انشاء عند اضافة صفحات جديدة لقسم معين مثل االخبار 

تقوم باضافة قالب افتراضي لهذا القسم يقوم النظام بوضعه افتراضيه عند االضافة وبالتالي تقوم بالبدء بالتعديل على هذا القالب مباشرة فى كل مرة 
ادارة القوالب الجاهزة للمحتويات يمكن انشاء قوالب جديدة ، نموذج اضافة القالب يتطلب اضافة اسم  من خالل. مرة صفحة جديدة بدال من عمله كل

 . القالب ومحتوى القالب

 .الستخدام القالب وجعله هو القالب االفتراضي لمحتويات قسم معين، يمكن تحديد ذلك من جزء المالمح عند تعديل القسم

 ترجمة النصوص
بحث مساعدة حيث اذا وجدت نص ثابت في جزء من الموقع يمكنك  ادواتتزويد ويتم   خالل هذه االدارة يمكن التحكم في النصوص الثابتة للموقعمن 

 .البحث عنه بكل سهولة في وتعديله

 SMTPسيرفر ال 
من  يمكن تحديد االسم noreply@domain.com الرسال النشرات البريدية واي رسائل ادارية اخرى وغالبا ما يكون SMTP يحتاج النظام حساب

ستخدام يمكن تغيير االعدادات اليتم استخدامه لهذا الغرض، لكن افتراضي  SMTP حساب االستضافة لهذا الموقع يأتي مزود بسيرفر. خالل هذه االدارة
 .يخارج SMTP سيرفر

 تعدد اللغات
هذه الحالة يتم فعليا ادارة موقعين  ففياللغة العربية واالنجليزية معا  تم شراء الموقع بتدعيم اذا فمثال. هذا الجزء  يناقش موضوع التعامل مع اكثر من لغة

عند في نفس الوقت وليس موقع واحد كالمعتاد، حيث يكون الموقعين متشابهين في الشكل العام والتصميم ولكن تختلف النصوص بحسب اللغة ولذلك ف
د الموقع المراد ادارته عن طريق القائمة المنسدلة الموجودة في اعلى اليسار ويتم اختيار الموقع العربي او الموقع الدخول الى االدارة يجب اوال تحدي

 . االنجليزي

 

المضافة  االخبارمثال من الصفحات والمحتوى وقد تم اختيار ادارة الموقع العربي من القائمة المنسدلة نجد انه يتم عرض  االخبارالى ادارة  الدخولفعند 
 .جديد في هذه الحالة فسيتم اضافته في الموقع العربي فقط خبرفي الموقع العربي واذا تم اضافة 

 

 .االنجليزية االخباراي يتم عرض " االخبار" القسمسنجد انه يتم عرض المحتويات االنجليزية فقط لهذا  االنجليزيواذا قمنا بتغيير الموقع الى  
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 .جديد في الموقع االنجليزي خبرله فيجب اعادة اضافة  انجليزيةنشره باللغة العربية وتريد اضافة نسخة تم  خبراذا كان هناك 

اي الضافة عنصر .ادارته يتم تطبيقها على كل اجزاء االدارة بما فيها الصفحات والمحتوى، قوائم التنقل، الصور والفيديو وهكذا المرادفكرة تغيير الموقع 
نجليزية معا ستضطر الضافته مرتين مرة في الموقع العربي ومرة في الموقع االنجليزي، والفكرة مطبقة ايضا على جزء االعدادات، باللغة العربية واال

 .فمثال عند تغيير اسم الموقع الرئيسي من االعدادات العامة  يتم تغيير االسم للموقع الذي تم اختياره من القائمة المنسدلة فقط

 

 .الموقع االنجليزي يجب اختيار الموقع االنجليزي اوال ثم الدخول الى االعدادات العامة ولذلك لتغيير اسم
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