
  

 

 

 

     Take Websitea.com 

 

 ألول مسة فً انتازٌخ

 

 

 

ؽصشًا عهٗ األؽشف ( com.)اخزشاع االَزشَذ ؽٛش كبَذ   رثبنهغخ انعشثٛخ ألٔل يشح، يٍ( com.)األٌ ًٚكُكى ششاء 

 .ٔرغغٛهٓب يذٖ انؾٛبح ثبعى أ٘ شخص( com.)يؾًٕو ٔخفٙ نهزغبثك عهٗ ششاء يٕالع  انالرُٛٛخ، يًب ٔنذ عجبق

نًٕلع  لذ  ٚزغبٔص صًُّ $  10  ْزا أشجّ ثغجبق عهٗ ششاء أسض نجُبء َبطؾخ عؾبة فٙ ٔعط انًذُٚخ ثأععبس سخٛصخ ؽٕانٙ

ٔ اكضشانًغزمجهٙ    .االف ا

 

 قٍمت انمىقع

ٔ لًٛخ رغبسٚخ عبنٛخ عُذيب ٚشربدِ انعذٚذ يٍ انمشاء يًب ٚشكم فشصخ نجٛع يغبؽبد إعالَٛخ ٔ ثٛع ثضبئع  .ٚعزجش انًٕلع ر ٔ ,أ أ

 .ؽغٕصاد

ٔ لًٛخ أكضش يٍ انًٕالع انزٙ أعًبئٓب يؤنفخ يٍ عذح كهًبد، يضاًل اؽذح ر  :إٌ اعى انًٕلع ر٘ انكهًخ إن

(.com لٕٓح ) ٍأكزش لًٛخ ي(.com ٗٓلٕٓح أش ) ٍأفضم ي ٔ(.com ٗٓثبنًذُٚخ لٕٓح أش ) 10يع أٌ ععشانششاء  ٔاؽذ $ 

ٔ ٚؾبٔل يجبششح أٌ ٚزْت إنٗ "  فُذق "  فبنشخص انز٘ ٚشٚذ أٌ ٚؾغض غشفخ ثفُذق ٚجؾش عٍ انكهًخ انًفزبؽٛخ  com." أ

أ٘ انضٚبساد ٔٚشفع انمًٛخ ( hits)يًب ٕٚنذ انعذٚذ يٍ انـ " دقفٍ com." ٔثكال انؾبنزٍٛ رؾصم عهٗ صٚبسح نهًٕلع  " فُذق

ٔ ؽزٗ انًالٍٚٛ   (  hotels.comيضم انًٕلع )انزغبسٚخ نإلعالٌ فّٛ لذ رصم نآلالف  أ

 

 كٍفٍت انشساء

: ْٕ عٍ طشٚك ْزا انًٕلع ٘ رشٚذرال (ثبنعشثcomٙ.)انًٕلعنؾصٕل عهٗ ا إٌ كٛفٛخ

www.takewebsitea.com  

 . رْت نهًٕلع ٔاثذأ ثبنششاء ثبنهغخ انعشثٛخ أٔانكشدٚخ أٔاألسيُٛخ، ؽغت انهغبد انزٙ رعشفٓب ٔ أخجش أصذلبئك عُّا

 

 ماذا بعد انشساء؟

 :أٔانكشدٚخ أٔاألسيُٛخ،  ٔرغغٛم انًٕلع ثبعًك أٌ ثبنهغخ انعشثٛخ( com.)ًٚكُك ثعذ ششاء 

 يكُك يٍ أٌ رجٛع يٕلعك ضًٍ يضاد٘  www.takewebsitea.comرجٛع انًٕلع انز٘ اشزشٚزّ ؽٛش  .1

 .عُذ طهجك

 .نهذعبٚخ park  for cashأٌ رؤعش يٕلعك ثكجغخ صس ٔاؽذح ْٔٙ  .2

 ...ثُفغك ٔرُشش يمبالد ٔصٕس ٔأخجبس ٔاعالَبد ٔأٌ رذٚش انًٕلع  .3

. أٌ ال رفعم شٙء إال اإلثمبء عهٗ انًهكٛخ ؽزٗ رغُؼ نك انفشصخ ثجٛعخ ثغعش عٛذ نشخص ٚشغت أٌ ٚشزش٘ يٕلعك .4

نجشط يٍ أثشاط يذُٚخ ٚغكُٓب لجم أٌ رشزشّٚ انششكخ انًبنكخ نهجشط، ( com.) يضم يب ؽذس عًُب اشزشٖ أؽذْى يٕلع

ِ يؾغٕصًا، فذفعٕا نّ يهٌٕٛ دٔالس صًًُب نهًٕلع ٔعُذيب اٌ  .عهٗ ريخ انشأ٘رٕٓا يٍ انجُبء ٔعذٔ

 

 

 

 

ضماناث؟  ما هً ان

، نضٚبدح انضًبٌ (certificate)شٓبدح  أٌ رطهترغطٛع   www.takewebsitea.comعُذيب رشزش٘ يٕلع يٍ  

إرا سغجذ ثزنك، يٍ انٓٛئخ انفٛذٚشانٛخ األيشٚكٛخ نزغغٛم انًٕالع، ثًهكٛخ ْزا االعى، ٔيب يٍ أؽذ ٚغزطٛع أٌ ٚؾشيك يُٓب يًٓب 

 .ثهغذ لًٛخ يٕلعك انزغبسٚخ ؽزٗ رمشس أَذ أٌ رجٛع

 

 مهمت قد تكىن اقتساحاث ألسماء مىاقع

.com ٔسق_.com  رفبػ_.com  ٘شب_.com لٕٓح 

 _.com يُضل_.com  شمخ_.com  شمك_ .com يفشٔشخ 

.com شٓشانعغم_.com  سؽهخ_.com  ؽظ_.com ٌطٛشا 

.com يٕضخ_.com  يفشٔشبد_.com  يفشٔشخ_.com عشة 

.com عشثٛخ_.com  َصٛت- com اثشاط 

_.com  ثبسٚظ_.com  انذيبو_.com  انجصشح_.com َٙعشٚب-.com ٌعشٚب-.com االكشاد 

.com  عشط_.com  أعشاط_.com  رصٕٚش_.com  رصفٛف_.com  عٛبساد_.com ٍٛع- com ٌٕٛع-         

.comٙرصٕٚششعبع 

 .دخبٌ com._دكبٌ  com._ انؾذس com._  أخجبس 

 

 . فٓم ًٚكُك اٌ رزخٛم انؾغى انٓبئم نهؾغٕصاد نذٚك  شٓشانعغمcom.  نُفشض اَك ؽصهذ عهٗ يهكٛخ

ألول مسة بانتازٌخ  

باألحسف انعسبٍت  .com 

 

 استغم هره

 انفسصت انمرههت

ازكب هره انمىجت 

نتصم إنى شاطئ 

أحالمك  
www.takewebsitea.

com  

 

انمستقبم مشسق تشجع 

 واشتسي

( . com )  ً  بانعسب

 com.بانفازسً    com.بانكسدي    com.بألزمنً    com.بانعسبً
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