السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هذي خدمه من موقع الهوتميل جميله جدا أسمها My Space تستطيع من خلالها صنع موقع " صفحة شخصيه " مجانيه وبدون اعلان وكل شي جاهز ماعليك الا التنسيق بس ووضع المواد اللي تبي .. 
وهذا مثال عليها صفحة شخصيه سويتها " طبعا النصوص اخذت وحده من الساحه الادبيه لقصة أعجبتني .." 

صفحتي الشخصيه على نفس الموقع للتمثيل فقط .. 

spaces.msn.com/members/momkn/ 

____________________________________ 

نبدا الشرح بالصور واي واحد عنده سؤال لايتردد وان شاء الله نجاوب عليه .. خلال عشر دقايق بس تقدر تصلح صفحة لك وباسمك .. 

اول حاجه ندخل الموقع للتسجيل من هنا 

spaces.msn.com/ 

ونضغط sign up
بيحولنا لصفحه نكتب فيها البريد اللي عندنا بالهوتميل والرقم السري ثم نضغط sign In 




بيحولنا لصفحه فيها ثلاث خيارات الاول اكتب فيه اسم صفحتك عربي ولا انجليزي اللي تبي والثاني عنوان الصفحه بالانجليزي.. والثالث التوقيت ثم حط اشارة صح على الموافقه واضغط Create your space 



يمكن يصير الاسم محجوز وسبقك واحد عليه عاد غيره .. اذا اخترت الاسم وخلصت وسويت الخطوه اللي قبل بيحولك على هالصفحه .. 



تمام الحين سويت لك صفحه وعنوانها هو اللي فوق بالمربع الاحمر اضغط Go to your space عشان تروح موقعك وبيكون شكله في البدايه كذا 



اضغط على " اديت بروفايل " كما في الصوره اسفل عشان تسوي لك بطاقه شخصيه اسمك ووعمرك وصوره شخصيه اذا بغيت .. 



اذا ضغطت على " اديت بروفايل " بيحولك لذي الصفحه اكتب اسمك كما في الصورة 



وفي نفس صفحة المعلومات بتجيك خانات مثل الصوره اسفل تبي تملاها عشان تطلع ولا مهوب لازم لانها مهيب ضروريه اهم شي تكتب الاميل .. 



ثم اختر شكل ولون البروفايل مكان البطاقه الشخصيه تبيه اي لون كما في الصورة واهم شي تختار ان الصفحه تكون متاحه لجميع الناس كما في الصورة اسفل الخيار رقم واحد ثم اضغط Save 



تبي تحط صوره شخصيه بعد ما اخترت اللون وحطيت المعلومات والاسم اضغط على Add كما في الصوره اسفل 



بيجيك مربع فيه استعراض استعرض الصوره الشخصيه او اي صوره رمزيه من جهازك وحملها بضغط زر "ابلود " كما في الصورة اسفل 


نرجع الحين الصفحه الاساسيه نضغط على BloG بيجينا صفحه مثل اللي تحت نضغط Add entry كما في الصوره اسفل 



وهذا الجزء هو اللي نكتب فيه ونقدر من خلاله كتابه اي شي نريد بالالوان والصور والايقونات من خلال مربع كتابه يدعم لغة الهوتميل كما في الصوره اسفل 



اذا خلصنا كتابه نضغط زر publish Entry 

الحين نبي نحط البوم صور شخصيه او طبيعيه او اي شي نبيه نضغط " phoros" ثم نضغط "كريت البوم "كما في الصوره اسفل 




وبعدين نضغط على Add photo عشان نضيف الصور 




بيجينا مربع تحميل الصور من الجهاز كما في الصوره اسفل نحط صح على الصور المراد رفعها ثم نضغط على " ابلود ناو " كما في الصوره اسفل 



بعدها اذا تحملت الصور بيحولك لصفحه فيها كل الصور اللي رفعتها اضغط على " حفظ " كما في الصوره اسفل 



الحين ندور على CUSTOMIZE ونضغط عليها ومن خلالها نستطيع التحكم بشكل الموقع وتصميمه كما في الصوره اسفل 



طبعا يمدينا نحرك المربعات اللي بالصفحه ونغير اماكنها بعدين اذا سيونا اكثر من مربع فيه روابط نحتاج نودي ذا يمين وذا شمال كما في الصورة اسفل نضعط الماوس على مربع النقط ونحرك المربع باي مكان نبي ونضغط حفظ لازم بعدها من فوق كما في الصورة اسفل 


الحين من فوق فيه ثلاث خيارات مهمه " الثيمز" وهو شكل الموقع وتصميمه الجاهز كما في الصورة اسفل نضغط عليه ونختار اي شكل نبيه ... 





وبعدها سيف يعني حفظ عشان يحفظ الشكل كما في الصورة اسفل 



الحين نضغط على " موديل " جنب الثيمز وبيجينا خيارات كما في الصوره اسفل نقدر نحذف اللي نبي بالضغط على رموف وانا افضل ان تحذف المربعات اللي راح نستبدلها مثل الميوزك " الموسيقى " والمربعات اللي بصفحتك اللي مالها داعي لانه راح نستبدلها بمربعات نسميها حنا ونحط فيها اللي نبي رح الصفحه الرئيسيه للموقع وشف المربعات الجاهزه اللي هم حاطينها ومن هنا احذفها كما في الصوره اسفل عاد تبي تخليها عادي .. 



الخيار الثالث اللي جنب الموديل Layout هذا تغيير شكل الموقع يعني تبيه بجوانب ولا على شكل مستطيل الخيار الاساسي هو افضل شي عاد تبي تجرب شي يناسبك جرب كما في الصوره اسفل 



الحين بنروح لخيار Lists وهو خيار مهم عشان نضيف الروابط اللي نبي وبتجي على شكل مربعات باالموقع فيها الشي اللي حاطينه .. كما في الصوره اسفل نضغط عليه.. 



بيجينا هالصفحه نضغط Create a List كما في الصوه اسفل 



بيجينا مربع فيه فراغ نكتب الشي اللي نبيه بيكون في اللسته مثل مواقع اعجبتني او اناشيد او مفضلتي او مواضيعي او اي شي نبيه كما في الصوره اسفل وبعدين OK 



خلاص حطينا لسته نبي نمليها بالشي اللي نبيه نضغط Add item وبيطلع لنا مربع فيه مستطيلات نمليهن بالشي اللي نبي كما في الصوره اسفل 



طبعا نقدر نسوي اكثر من مربع ونحط فيه روابط كثيره بنفس الطريقه نسوي مثلا اناشيد اعجبتني بنفس الطريقه وكل مابغينا نحط رابط نشيد نضغط " Add item " ونحط اسم النشيد ورابط النشيد واسم المنشد اذا بغينا .. نقدر نحط عشر اناشيد خمسين نشيد العدد اللي نبيه .. واذا بغينا نسوي مربع لسته غير الاناشيد مثلا " مواضيعي " نروح نسوي لسته جديده مثل ماشرحنا فوق وبدال مواقع اسلاميه نحط " مواضيعي " ونحط روابط المواضيع كما نضع روابط الاناشيد او المواقع .. 

اتمنى ان الشرح يكون مفيد ... وان مانستغل المساحات المجانيه في وضع مايغضب الله .. وشكرا لكم جميعا .. 

ملاحظه اذا لم تظهر الصور كلك يمين على الصوره ثم اظهر الصورة 

 

