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 عن الكتاب والكاتب

 

 السالم عليكم ورحمة هللا اخوتي الكرام واهال وسهال بكم في اصدارة جديدة من 

التقنيةكتبنا   

ادارتها في هزا الكتاب ستجد انشاء هللا طريقة كيفية الحصول علي مدونة بلوغر و

وكتابة مواضيعك الخاصة بها    

 الكاتب
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السودان  البلد  

ا طالب تقنية معلومات جامعة السودان للعلوم والتكنلوجي  

 

المشاغب للمعلوميات  مصمم مدونة     
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 المقدمة

  

 جميعنا نبحث في االنترنت يوميا , بحثا عن معلومة نحتاج اليها 

المعلومة في احد المدونات وزلك الن المدونة اغلب االحيان نجد  وفي

تختلف عن المواقع الثابتة بأنها مرنة ويمكنك كتابة المواضيع فيها بكل 

 سهوله ولزلك تجد معظم المواضيع الحديثة بالمدونات

 

ولكن هل فكرت يوما بأن تكون لك مدونتك الخاصة علي االنترنت وتختار 

 عك الخاصةتصميمها حسب زوقك  وتكتب فيها مواضي

 

حسنا ازا كانت لديك هزه الفكرة فانا سأساعدك بمجموعة من الكتب التي 

قمت بتأليفها عن التدوين والتي ستبدأ من هزاالكتاب والزي اتوقع بعد 

 قرائتك له ان تتمكن من تصميم مدونتك الخاصة تنشرها علي االنترنت

 

 

 

 

 

 

 

 لن اضيع الكثير من وقتك لزا فلنبدء



  طريقة انشاء المدونة        

 

مدونات بلوغر عبارة عن خدمة مجانية مقدمة من قوقل أي انك لن  تحتاج 

صة كما ان طريقة انشاءها سهلة ع فلس واحد كي تمتلك مدونتك الخالدف

 جدا 

 فقط تابع معي

 

  gmailيجب ان يكون لديك حساب  اوال

   gmailاكتب في مربع البحث 

 

 واختر 

 

 " اضغط عليهاحساب انشاءستجد عبارة "وعند الدخول 

 

 وبعدها ستظهر لك شاشة قم بملئها بمعلوماتك الشخصية



 

 اسمك 

 عنوان االيميل الزي تريده مثال

isahmedhunter@gmail.com 

 وكلمة المرور وتأكيدها

 وتاريخ الميالد

 ثم تحديد الجنس

بكتابة رقم هاتفك وسيقومون ثم قم 

بأرسال رمز التأكيد فيه وايضا في 

حالة نسيت كلمة السر مستقبال 

 سيقومون بارسالها لك في الهاتف و

 

وايضا ازا كنت تملك حساب 

 اخر اكتبه"ايميل"

 ثم مرحلة التأكيد انك لست روبوت

وبعدها وافق علي الشروط واضغط 

 "انشاء"

فقط انتظر رسالة من قوقل ستصلك في وبعدها ستنتقل لصفحة التأكيد 

    جوالك واكتب رمز التأكيد في المكان المخصص له وعندها سيتم تفعيل 

 ايميلك
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 انشاء المدونة ثانيا

 وبعد تأكيد ايميلك توجه االن الي بلوغر "فقط اكتب بلوغر في مربع البحث

 واختر

 

 تطالبك بالتسجيل وتحتوي علي خيارين اختر وستفتح لك نافزه 

 

  متابعةوبعدها اكتب اسمك واضغط 

 

 "مدونة انشاءاخري اضغط علي "وبعدها ستظهر لك شاشة 

 



 وستظهر لك نافزة تسجيل المدونة

 

 اسم النموزج =اسم المدونة

 المشاغب للمعلومياتمثل :

 العنوان=رابط المدونة

 :مثل

ahmedhunter.blogspot.com 

 "سنغيره الحقا الي قالب احترافيثم قم بأختيار أي قالب "

 "أنشاءمدونةوبعدها اضغط علي "

 

 وبعد ثواني معدودة ستظهر لك لوحة ادارة مدونتك الجديدة

 

 وهكزا قمت بأنشاء مدونتك الخاصة وسننتقل للخطوة التالية



  كتابة مواضيع المدونة        

 

بعدان صارت لك مدونتك الخاصة يجب عليك االن ان تكتب المواضيع  واالن

 التي تريد ان تنشرها فيها

 مواضيعك االولي يجب ان تكون قيمة وحصرية حتي تقوم بجزب الزوار

 طرق فعالة لكتابة مواضيع حصرية(")الزكي المدونيمكنك قرائة كتاب "

 والزي سيساعدك كثيرا من الرابط

post.html-http://ahmedhunter.blogspot.com/2015/11/blog 

 

 وهنا سأتكلم عن طريقة كتابة المواضيع فقط

 " اعلي القائمة الجانبيةجديدة مشاركةلكتابة موضوع جديد توجه الي "

 المشاركات في بلوغروستظهر لك شاشة كتابة 

 

 والخيارات فيها تقريبا مثل برنامج الوورد

http://ahmedhunter.blogspot.com/2015/11/blog-post.html
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 في االعلي اكتب اسم الموضوع

 

 وقائمة تنسيق النص في االعلي

 

 لتغيير الخط ولونه وخلفية النص وماشابة بواسطه هزه الرموز

 

 اما هزه الرموز فهي خاصة باالضافات

 

 برنامج وماشابه االرتباط الضافة رابط صفحة او موضوع اوتحميل

 الضافة صورة للموضوع

 الضافة مقطع فيديو

كي يظهر جزء منها في صفحة مدونتك  فهو لتقسيم الصفحة اما الرمز 

 الرئيسية والجزء المتبقي يظهر عندما يختار الزائر الموضوع لقرائته

 مثال :سيظهر الموضوع في الشاشة الرئيسية هكزا

 



 " سيظهر له باقي الموضوعالتفاصيلوعندما يضغط الزائر علي زر "

 

 وايضا القائمة الجانبية

 

 التسميات = القسم الزي ينتمي له الموضوع

يمكنك تجميع عدة مواضيع في قسم واحد او تركه بدون )

 (تسمية

 خيارات=بعض الخيارات المتعلقة بالموضوع

 

 

 وعند انتهائك من كتابة الموضوع  يمكنك

 نشر لتعديله في وقت او معاينته اوالخروج بدون حفظنشره للزوار او حفظه بدون 

 

 

 وهكزا ستقوم بكتابة مواضيع مدونتك

 

 

 

 

 

 



  اختيار قالب للمدونة         

  

قالب المدونة او استايل المدونة هو االطار العام للمدونة والزي يظهر للزائر 

 ( وهو من االجزاء التي يجب ان ينتبه لها كل مدون تصميم المدونة)

اهتمام صاحبها بها مما المدونة جميال كلما شعر الزائر ب النه كلما كان تصميم

 يدفعه لزيارتها مجددا

 كيف اغير قالب مدونتي؟؟؟

ان كنت تتزكر ففي مرحلة تصميم المدونة طلبت منك ان تختار أي من القوالب 

 غيرها بقالب احترافيالمعروضة وزلك النك ست

 واالن حان الوقت لتركيب قالب متميز لمدونتك

 اين تجد قوالب احترافية؟؟؟

حسنا في الماضي حتي تقوم بتصميم قالب لمدونة او موقع بشكل عام كان البد ان -

والكن cssولغة تنسيق المواقع  htmlتكون خبيرا بلغة انشاء المواقع الوصفية 

 قالب حسب زوقك وبدون كتابة كود برمجي واحد االن يمكنك وبسهوله ايجاد

 

 فقط كل ماعليك فعله هو ان تبحث عن قالب من نفس تخصص مدونتك

 (اخبار ...الخ –مدونة صور  –طبخ  –رحالت وسفر  –مدونة تقنية )

 انا سابحث في قوقل عن قالب لمدونة تقنية مثال

 

 ر منها ماتشاء وحسب زوقكوستجد الكثير والكثير من القوالب التي يمكنك ان تختا

 الخاص



 

 -اليك هزه النصائح التي ستساعدك علي اختيار قالب مناسب: والكن

 حاول قدر االمكان اختيار قالب بسيط وخالي من التعقيد*

 لوان وزو الوان هادئة قدر اآلمكاناختر قالب متناسق اال*

الزوار سيعتبرونك التحاول اختيار قوالب المدونات الكبري في مجال مدونتك الن *

 مجرد مقلد وهاوي

 كيف تغير قالب مدونتك

( ,وازا كان في ملف حجمه صغير جدابعد ان تختار القالب المناسب قم بتحميله )

 –احيانا تجد عدة ملفات داخل الملف المضغوط  –مضغوط قم بفك الضغط عنه 

  xml والكن مايهمنا هو ملف القالب والزي يكون بصيغة

 

 سطح المكتب ليسهل عليك العثور عليه قم بوضعه في

 " في القائمة الجانبيةقالبثم توجه الي لوحة تحكم مدونتك وتوجه الي "

 

 "اضغط عليها/استعادة احتياطي نسخوفي اعلي الجهة اليسري ستجد عبارة "



 

 وسيظهر لك مربع 

 

 ثم حدد القالب الزي حملته  Browseاختر 

 

 قليال حتي يتم تحميل القالب" وانتظر تحميلوبعدها اضغط "

 وبعدها ستظهر لك رسالة بانه تم تحميل القالب بنجاح

 

واالن قمت بتركيب القالب الجديد علي مدونتك ولكن القالب سيحتاج للكثير من 

 التعديالت التي سنقوم بها

 

 



 تعديل قالب المدونة                                                 

  

ر من التعديالت يتكون لك مدونة احترافية فيجب ان تقوم بكث كنت تريد انال ان او

واالضافات للقالب الزي قمت بتركيبة وهو مااليسعني زكره وسأترك لك متعة 

 اكتشافها بنفسك

 

 والكن هناك بعض التعديالت االساسية التي يجب ان تقوم بها

 

 ومنها التعديل علي قائمة اقسام الموقع

 

 وهي القائمة التي توصلك الي جميع اقسام الموقع 

 كيف اعدل عليها؟؟؟

 تحوي جديد بمدونتك غالبا ستكون القائمةحسنا عندما تركب قالب 

" بدل اسماء االقسام او تحوي كلمات القسام عندما تضغط عليها تعديلكلمة "

 ستزهب بك للمدونة التي قام صاحبها بتصميم القالب

 بتعديلها بالكلمات التي تناسبك وتربطها باقسام موقعكوانت ستقوم 

  قالبثم توجه الي لوحة تحكم قالبك 

 اضغط عليها  htmlتحرير ثم ستجد كلمة

 

 اد مدونتكوستظهر لك شاشة اكو



 

المعروضة فمع مرور الوقت ستصير خبيرا بعديلها انشاء  التخف من كثرة االكواد"

 "هللا

 بين االكواد بالماوس حتي يظهر لك مؤشر الكتابةواالن اضغط علي أي مكان 

 "كونترول+ اف" " ctrl+f"ثم اضغط

 وسيظهر لك مربع بحث اعلي االكواد

 

ازا وجدت كلمة تعديل قم واالن اكتب الكلمة التي وجدتها في قائمة القالب " 

 "بكتابتها او ازا وجدت أي كلمة اخري اكتبها ايضا

 "كمبيوترسأختار كلمة " وكما تالحظون بقائمتي باالعلي

 

 ثم اضغط انتر وستظهر لك الكلمة التي بحثت عنها باللون االصفر

 



 واالن ستقوم بالتعديل عيها

اكتب رابط القسم  مكان الكلمة المكتوبة اكتب الكلمة التي تريدها ومكان رابط القسم

 الخاص بمدونتك

 من االتي  عادة  *الرابط يتكون

href= 'رابط القسم'  name > اسم القسم< /span></a> 

 فقط عدل مكان اسم ورابط االسم 

 ؟؟؟ولكن اين اجد روابط اقسام مدونتي

 قلتلعلك تزكر انه في مرحلة كتابة المواضيع 

 التسميات = القسم الزي ينتمي له الموضوع

" تدويناتواضيع"والتسميات هي نفسها اقسام الموقع ,أي انك ستجمع عدة م

 ليتم عرضها في صفحة زات رابط واحدتحمل نفس التخصص 

والتي  *يمكنك ايضا تصنيف الموضوع بعد نشره بالضغط علي عالمة

 توجد في قائمة صغيرة اعلي المواضيع

 فقط قم بتعليم الموضوع الزي ترغب بتعليمه

 

 ثم اضغط علي الرمز باالعلي وستفتح لك قائمة صغيرة 

 

 جديد وقم بكتابة اسم التصنيف ثم قم باختيار تصنيف

 او ازا كنت تريد اضافتها لتصنيف موجود لديك فعال قم يأختيارة

 كما يمكنك اضافة موضوع واحد الكثر من تصنيف



 "اسم التصنيف قرب اسم الموضوع"وفي النهاية سيصبح الموضوع هكزا

 

 

في قائمة واالن لقد قمت بتصنيف مواضيعك والكن اين تجد رابط التصنيف لتضعة 

 التصنيفات؟؟؟

حسنا بعد ان تقوم بالعملية السابقة االن يجب عليك اضافة اداة التسميات للبلوجر 

 كيف؟؟حتي تحصل علي روابط االقسام وتضعها بقائمة االقسام , 

 "التخطيطتوجه الي "

 

 

وستجد الشكل العام للمدونة حيث يمكنك التبديل بين االدوات واعادة ترتيب مدونتك 

 وماشابه

 " اضغط عليهااداة اضافةوستجد فيها اماكن مكتوب فيها "

 

وستظهر لك صفحة صغيرة بمتصفحك تحوي قائمة من االدوات التي يمكنك 

 اضافتها لمدونتك

 "التسمياتاختر "

 

 



 

 

 

 "حفظقم بأختيار االعدادات كما تشاء ثم اضغط "

 انه قد تم اضافة اقسام مدونتكواالن بعد ان تحفظ االداة توجه الي مدونتك وستجد 

 

 "التخطيط*يمكنك تحريك االداة في المكان الزي يناسبك من "

فقط اضغط علي االداة بزر الفأرة االيسر ثم اسحبها حيث تريد وفي النهايه اضغط 

 حفظ النموزج

 واالن ازا ضغطت علي احد االقسام ستظهر لك كافه المواضيع المصنفه فيه 

  رابط القسم الزي تريدهويمكنك االن نسخ 

 

 ولصقه في مكان رابط القسم عند تعديلك للقائمة الرئيسية القسام الموقع



 ومن التعديالت االساسية ايضا التعديل علي قائمة الصفحات الثابتة

 

 وهي قد التكون موجودة ببعض القوالب

عادية من بطريقة ولتعديلها اوال ستقوم بكتابه الصفحة الثابتة التي تريدها 

 "الصفحات"

*ايضا هناك صفحات مثل االرشيف او صفحة اتصل بنا وهي عبارة عن اكواد 

 تضيفها داخل الصفحات وستظهر لك صفحات بشكل احترافي"

يمكنك البحث عنها في قوقل واختر مايعجبك وغالبا ستجد طريقة تركيبها في "

 "الموقع الزي قصدته

 التي تريدها ستقوم بتعديل القائمةواالن بعد ان قمت بكتابة صفحاتك 

 " htmlتحرير " ثم" قالبوبنفسط طريقة القائمة السابقة توجه الي "

 لبحث عن الكلمة التي ستجدها بقائمة الصفحات االصليةاوقم ب

 "مدير الموقعانا سأبحث عن كلمة "

 

 

 وبنفس الطريقة السابقة ستجد ان صيغة الرابط مشابهة ل

href= 'رابط الصفحة'  name > اسم الصفحة< /span></a> 

 عدل اسم الصفحة بأسم صفحتك ورابط الصفحة برابطها

 اين تجد رابط الصفحة ؟؟؟

 "اضافة اداة"" ثم لتخطيطاالمر مشابه لما قمنا به في المرة السابقة ,توجه الي "ا



 التسمياتبدال من  لصفحاتوهزه المرة قم بأختيار اداة ا

 

 

 

 

قم بالتأشير علي الصفحات التي تريدها  

 ثم قم بترتيبها كما تريد ثم اضغط علي 

 باألسفل حفظ

 

 واالن توجه الي مدونتك وستالحظ ظهور اداة الصفحات

 

ومنها يمكنك اختيار الصفحة التي تريدها ونسخ رابطها ووضعه بفائمة الصفحات 

 باالعلي



" الموقع اسموايضا من التعديالت التي يمكنك القيام بها التعديل علي الهيدر " 

والزي يظهر باالعلي فيمكنك تصميم صورة تحوي اسم الموقع ووضعها مكان 

 االسم النصي

 مثل

 

 او

 

 و

 



ازا لم تكن لديك خبره في برنامج الفوتوشوب فال بأس فسأخبرك انني قمت بتصميم 

 وشرحت الطريقة في كتاب  فقط wordالووردكل هزه التصميمات ببرنامج 

 " والزي يمكنك تحميله من مدونتي من الرابطالوورد برنامج التصميم الخفي"

post_45.html-http://ahmedhunter.blogspot.com/2015/10/blog 

 

 وبعد ان تصمم الهيدر الزي يناسبك ستقوم بتركيبه في مدونتك بطريقة سهلة جدا

 فقط توجه الي" التخطيط" ثم

 

 وستظهر لك صفحة في متصفحك الصغيرة بالزاويةتحرير واضغط علي كلمة 

 

واضغط  من جهاز الكمبيوترقم بالتعليم علي 

browse   وقم بأختيار الصورة التي

صممتها ,ثم انتظر قليال حتي يتم تحميلها ثم 

ازا اردت ان تجعلها بدال من االسم النصي 

 بدال من العنوان والوصفاختر 

 حفظوبعدها اضغط علي كلمة 

ستالحظ ظهور وعند رجوعك للمدونة 

 المدونةالصورة في مكان اسم 

 

 

http://ahmedhunter.blogspot.com/2015/10/blog-post_45.html
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" بمدونتك لكي تعلن عن شيئ صورة اعالنيةوايضا قد ترغب بوضع بنر اعالني"

 ما فيها مثل

    او                 

 

الورد برنامج التصميم والتي شرحت طريقة تصميمها ايضا في الكتاب السابق"

 "الخفي

 وبعد ان تصمم اعالنك يبقي عليك اضافة للمدونة كاالتي 

 واختر "اداة اضافة"ثم  "التخطيط"توجة الي 

 



 

ثم اختر   Browseاضغط 

 الصورة وانتظر حتي يتم تحميلها

" ضع رابط وصلوفي خانة "

فحة او الموقع او أي رابط يحيث صال

انه ازا ضغط الزائر علي االعالن 

 سيتوجه اليه 

وستالحظ  حفظوبعدها اضغط 

 ظهور الصورة بمدونتك

 

االدوات بالمدونة من التخطيط بسحبها وافالتها *يمكنك دوما تغيير مكان 

 للمكان المناسب حسب زوقك

 

 

لها المئات من االضافات الجميلة "كفصحة وايضا تتميز مدونات بلوجر بأن 

الفيس بوك وازرار التواصل االجتماعي والكثير من االضافات التجميلية للمدونة 

 مدونتك من االضافات فقط ابحث في قوقل عن اضافات بلوغر واضف مايناسب 

 تخصصه بأضافات بلوجر ومن اشهر المدونات الم

 مدون مدونة كن

 مدونة البعداني

 مدونة اضافات بلوجر

 

 



 اليك بعد النصائح قبل اضافة االضافات لمدونتك 

التقم بأضافة الكثير من االدوات النه كلما زادت االدوات كلما قلت سرعة تصفح *

 بالملل ومغادرة مدونتكمدونتك مما سيشعر الزائر 

*ابتعد عن االضافات المتحركة قدر االمكان النها من اكثر االضافات الثقيلة في 

 التحميل

 مدونتك من حيث اللون والحجم *اختر االضافات التي تناسب ستايل

 *قم بترتيب االضافات بشكل جميل وتوزيعها علي المدونة توزيع احترافي

 

 

 

 

 الخاصة زات التصميم المميز والمواضيع الهادفةواالن صارت لديك مدونتك 

 ستالحظ في بداية مشوارك بالتدوين قلة زوار مدونتك  والكن

 التقلق فسأساعدك في هزا االمر ايضا

 طرق فعالة لكسب ثقة محركات البحث" اسرار قوقلفقط حمل كتابي "

 هللا والزي يحوي طرق سهلة ومجربة حتي تظهر مدونتك اول قائمة البحث انشاء

 مدونتي علي الرابطمن 

post_85.html-http://ahmedhunter.blogspot.com/2015/10/blog 
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 وهزه كانت نهاية الكتاب وبداية مشوارك في عالم التدوين

وعمل ما فيه وان يصير احد  واسأل  هللا كل التوفيق لمن قرأ هزا الكتاب

 رموزالتدوين في المستقبل القريب وزلك ليس علي هللا ببعيد

 

وفي النهاية ازا اعجبك الكتاب واستفدت منه لما التقوم بنشره حتي يكوم مفيدا لهم 

 ايضا ويجزيك هللا ثواب نشر العلم

 

عالم وان كان هزا الكتاب مفيدا لشحص واحد واستطاع بواسطته رسم طريقه في 

 التدوين فسأعلم تان هللا قد وفقني فيه ولم اضيع وقتي سدي في كتابته

 

 

 

 

وازا كان لديلك أي استفسار او اضافة او نقد لمحتوي الكتاب رجاء راسلني علي 

 بريدي االلكتروني

www.isahmedhunter@gmail.com 

 

 اال نقطة في بحر االنترنت الشاسع وماهزا الكتاب
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 هل اعجبك الكتاب ؟؟؟

 لدي المزيد لتقرأه

 سلسلة كتب انا مدون

 لكسب ثقة محراك البحث" "طرق فعالة اسرار قوقل

 "افكار ستساعدك علي تحسين محتوي مدونتك"المدون الزكي 

 "تعرف علي افضلهم" المدونون العرب

 الوورد برنامج التصميم الخفي

 او

 سلسلة كتب عالم البرمجة

 اجهزة الجالكسي بنفسكتعلم طريقة برمجة

 تعلم طريقة برمجة اجهزة سوني اكسبيريا نوكيا لوميا بنفسك

 تعلم طريقة تنصيب جميع انواع الوندوز بنفسك

 "سيصدر قريبا انشاء هللا"تعلم طريقة برمجة اجهزة االيفون بنفسك

 

 او

 ""رجال جعلو لالنترنت معني اخر كتاب عمالقة االنترنت

 

 فقط من مدونتي

 

 



 

شكل اتمني ان يكون الكتاب قد نال اعجابكم واستطعت ايصال الفكرة لكم ب

سهل ومفهوم ودائما نحن نسعي لتطوير انفسنا وكتشاف طرق اخري 

 لتحسين اعمالنا

 

 للتواصل معي

isahmedhunter@gmail.com 

 او زيارة موقعنا االلكتروني

 

 علي الرابط التالي 

www.ahmedhunter.blogspot.com 
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