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 إنشاء مغلفات لمراسالت كبٌرة الحجم وطباعتها
ٌحتوي كل مغلف على عنوان من  عندما ترٌد استخدام مغلفات إلرسال مراسالت كبٌرة الحجم إلى قائمة العناوٌن، ٌمكنك استخدام دمج المراسالت إلنشاء دفعة من المغلفات.

 .القائمة

 :الٌة التالٌةتتطلب عملٌة دمج المراسالت الخطوات اإلجم

فً "المستند األساسً". قم بإعداد تخطٌط المغلفات مرًة واحدة لكافة المغلفات فً دمج المراسالت. فً دمج المراسالت، ٌسمى المستند الذي تستخدمه للقٌام بذلك  .إعداد مغلف .1

 .مستند المغلف األساسً، ٌمكنك أٌضاً إعداد أى محتوى ترٌد تكراره على كل تسمٌة، كعنوان المرسل أو شعار الشركة أو نص متداول

فً دمج المراسالت. إنها ملف ٌحتوي على العناوٌن  Microsoft Office Word ارة عن مصدر البٌانات الذي ٌستخدمهقائمة العناوٌن عب .اتصال المغلفات بقائمة العناوٌن .2

 .المراد طباعتها على المغلفات

مغلف لكل عنوان فً قائمة المراسالت. إذا أردت إنشاء مغلفات لعناوٌن معٌنة فقط فً قائمة المراسالت، ٌمكنك اختٌار أي العناوٌن  بإنشاء Word ٌقوم .تنقٌة قائمة المستلمٌن .3

 .أو السجالت لتضمٌنها

 .عند تنفٌذ عملٌة دمج المراسالت، ٌتم تعبئة حقول دمج المراسالت بمعلومات من قائمة العناوٌن .دمج المراسالت، إلى المغلفات إضافة عناصر نائبة، اسمها حقول .4

 .قبل طباعة المجموعة كاملًة أو إرسالهاٌمكنك معاٌنة كل مغلف  .معاٌنة دمج المراسالت وإكماله .5

 .لتنفٌذ دمج المراسالت مراسالت ٌتم استخدام األوامر الموجودة ضمن عالمة التبوٌب

بدء  الذي ٌؤدي خطوًة خطوة نحو العملٌة. الستخدام جزء المهام، فً المجموعة، دمج المراسالت ٌمكنك أٌضاً تنفٌذ عملٌة دمج للمراسالت باستخدام جزء المهام   تلمٌح 

تحديد نوع  من العملٌة، ضمن 1فً الخطوة  .معالج دمج المراسالت خطوة بخطوة ، ثم انقر فوقبدء دمج المراسالت ، انقر فوقمراسالت فً عالمة التبوٌب دمج المراسالت

 .مغلفات ، انقر فوقالمستند

 

 لمغلفإعداد ا

أن تحاول طباعة عدد قلٌل من  إذا أردت تضمٌن عنوان المرسل على المغلفات، ٌمكنك إعداد هذا اإلجراء قبل بدء استخدام مستند المغلف األساسً. إنها لفكرة جٌدة أٌضاً 

 .المغلفات كاختبار للتحقق من أنه تم تكوٌن خٌارات الطباعة للطابعة بطرٌقة صحٌحة

 إعداد عنوان المرسل

 .Word بدأا .1

Microsoft Office زر انقر فوق .2  .Word خيارات ، ثم انقر فوق 

 .خيارات متقدمة انقر فوق .3

 .العنوان البريدي ، اكتب عنوان المرسل فً المربععام قم بالتمرٌر إلى أسفل، وضمن .4
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 .بتخزٌن العنوان بحٌث ٌمكنك استخدامه كلما أردت إدراج عنوان المرسل فً مستند Word ٌقوم

 .موافق فوق انقر .5

 التخقق من خيارات الطباعة

 .قبل تشغٌل دفعة من المغلفات من خالل المستند بطرٌقة خاطئة، ٌمكنك التحقق من أنه تم إعداد خٌارات الطابعة بشكل صحٌح

 .مغلفات ، انقر فوقإنشاء ، فً المجموعةمراسالت فً عالمة التبوٌب .1

 

 .خيارات المغلفات ، ثم انقر فوق عالمة التبوٌبخيارات انقر فوق .2

 .، انقر فوق الخٌار الذي ٌتطابق مع حجم المغلفاتحجم المغلف فً المربع .3

 .االرتفاعو العرض ، ثم اكتب أبعاد المغلف فً المربعٌنحجم مخصص إذا لم ٌتطابق أي من االختٌارات مع حجم المغلف، فقم بالتمرٌر إلى أسفل القائمة، انقر فوق

 .رات الطباعةخيا انقر فوق عالمة التبوٌب .4

حول الطرٌقة التً ٌجب أن ٌتم بها تحمٌل المغلف فً الطابعة. وٌتم عرض هذه المعلومات ضمن عالمة  Word ٌقوم برنامج تشغٌل الطابعة بإرسال معلومات إلى

 .خيارات المغلف لمربع الحوار خيارات الطباعة التبوٌب

 

 

 .سار( وما إذا كان سٌتم تغذٌة الحافة الطوٌلة أو القصٌرة فً الطابعةتحدد طرٌقة التغذٌة موضع المغلف )ٌمٌن، منتصف، ٌ 

 .ٌمكن أن تكون واجهة المغلف لألعلى أو لألسفل. الواجهة هً الجانب الذي ٌتم طباعة العنوان علٌه 

 .اً على واجهة المغلفإذا تم تغذٌة الحافة القصٌرة إلى المغلف أوالً، قد ٌحتاج المغلف إلى استدارته لمنع ظهور النص مقلوب 

 

عة وفقاً لإلعدادات الموجودة فً مربع ٌتم وضع المغلف الموجود فً الرسم التوضٌحً أدناه إلى الٌسار، أسفل الواجهة، متدلٌاً إلى أعلى، وٌتم تغذٌة الحافة القصٌرة فً الطاب

 .الحوار الموضح أعاله
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 . "Microsoft Office Onlineتدرٌب على موقع "تم اقتباس الصور الواردة أعاله من

 .قم بتحمٌل المغلف كما هو مشار فً مربع الحوار .5

 .موافق انقر فوق .6

 .لطباعة المغلف طباعة ، ثم انقر فوقعنوان المرسل إليه اكتب بعض نص االختبار فً المربع .7

 .تحقق من أنه تم طباعة المغلف بشكل صحٌح .8

 :إذا لم ٌتم طباعة المغلف بشكل صحٌح، قم بأي مما ٌلً .9

 راجع معلومات الطابعة الخاصة بك إن وجدت لمعرفة كٌفٌة تحمٌل مغلفات فً الطابعة. 

 قم بتحدٌث برنامج تشغٌل الطابعة. 

 وقم بإجراء تعدٌالت على خٌارات الطباعة. قم بطباعة المغلف مرًة أخرى. كرر هذه العملٌة إلى خيارات المغلف فً مربع الحوار عةخيارات الطبا ارجع إلى عالمة التبوٌب ،

 .أن تكتشف تكوٌناً لخٌارات الطباعة ٌؤدي إلى النتائج المطلوبة

بحٌث ٌمكنك إجراء نسخ متماثل  خيارات المغلف ، فً مربع الحوارخيارات الطباعة بعندما تقوم بطباعة مغلف االختبار بطرٌقة صحٌة، الحظ اإلعدادات ضمن عالمة التبوٌ .11

 .لها فً وقٍت الحق أثناء عملٌة دمج المراسالت

 استخدام مستند المغلف األساسي

 .Word ابدأ .1

 .طوة التالٌةٌتم فتح مستند فارغ بشكل افتراضً. اتركه مفتوحاً. إذا قمت بإغالقه، لن تتوفر األوامر الموجودة فً الخ

 .بدء دمج المراسالت ، انقر فوقبدء دمج المراسالت ، فً المجموعةمراسالت فً عالمة التبوٌب .2

 

 .مغلفات انقر فوق .3

 .، انقر فوق الخٌار الذي ٌتطابق مع حجم المغلفاتحجم المغلف ، ثم فً المربعخيارات المغلفات ، انقر فوق عالمة التبوٌبخيارات المغلف فً مربع الحوار .4

 .االرتفاعو العرض ، ثم اكتب أبعاد المغلف فً المربعٌنحجم مخصص إذا لم ٌتطابق أي من االختٌارات مع حجم المغلف، فقم بالتمرٌر إلى أسفل القائمة، انقر فوق

 .لمربع الحوار معاينة خطٌط فً المقطعٌمكنك رؤٌة نتٌجة إعدادات الت .اسم المرسلو اسم المرسل إليه قم بإجراء أي تعدٌالت ترٌدها على التنسٌق فً المقطعٌن .5

 .وقم بإجراء التعدٌالت الالزمة خيارات الطباعةإذا كشف تحقق إعدادات الطباعة أنك بحاجة إلى إجراء تعدٌالت على اإلعدادات، انقر فوق عالمة التبوٌب .6

 .موافق عندما تنتهً، انقر فوق .7
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، ٌتم عرض عنوان المرسل فً إطار على الصفحة. Word مغلف المحددة. إذا تم إعداد عنوان المرسل فًبإنشاء مستند حٌث تكون الصفحة بحجم أبعاد ال Word ٌقوم

 :هوٌحتوي إطار فارغ آخر على عنوان المرسل إلٌه. لرؤٌة حد اإلطار، انقر ضمن نص المغلف فً المكان الذي ترٌد ظهور عنوان المرسل إلٌه فٌ

 استئناف عملية دمح المراسالت

بمصدر البٌانات ومعلوما الحقل.  Word إلى إٌقاف العمل فً دمج المراسالت، فٌمكنك حفظ مستند المغلف األساسً واستئناف عملٌة الدمج فً وقت الحق. ٌحتفظإذا احتجت 

 .إلى مكانك فً جزء المهام عندما تستأنف عملٌة الدمج Word ، ٌعوددمج المراسالت إذا كنت تستخدم جزء المهام

 .زاً الستئناف عملٌة الدمج، افتح المستندعندما تكون جاه .1

 .أم ال SQL رسالًة تطلبك منك تأكٌد ما إذا كنت ترٌد فتح المستند الذي سٌقوم بتشغٌل األمر Word ٌعرض

لمنع  ال بمصدر بٌانات، ٌمكنك النقر فوق إذا كنت تقوم بفتح مستند لم تدرك أنه متصل .نعم نظراً التصال هذا المستند بمصدر بٌانات وأنك ترٌد استرداد البٌانات، انقر فوق .2

 .وصول ٌحتمل أن ٌكون ضاراً إلى البٌانات

 .ٌظهر نص المستند مع الحقول التً أدرجتها

 .، واستأنف العمل مراسالت انقر فوق عالمة التبوٌب .3

 

 اتصال المغلفات بقائمة العناوين

ٌن التً تعرف أٌضاً بمصدر البٌانات أو ملف البٌانات. إذا لم ٌكن لدٌك بالفعل ملف بٌانات، ٌمكنك إنشاؤه أثناء لدمج معلومات فً المغلفات، ٌجب اتصال المغلفات بقائمة العناو

 .عملٌة دمج المراسالت

 اختيار ملف بيانات

 .تحديد المستلمين ، انقر فوقبدء دمج المراسالت ، فً المجموعةمراسالت فً عالمة التبوٌب .1

 

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 ًإذا أردت استخدام قائمة جهات االتصال ف Microsoft Office Outlookتحديد من جهات اتصال ، انقر فوق Outlook. 

  " Microsoft Office Outlookتلمٌحات الستخدام قائمة "جهات اتصال

 إذا كان لدٌك ورقة عمل Microsoft Office Excel أو قاعدة بٌانات Microsoft Office Access استخدام قائمة  أو نوع آخر من ملفات البٌانات، انقر فوق

 .تحديد مصدر البيانات ، ثم حدد موقع الملف فً مربع الحوارموجودة

ٌتم تعرٌفه  استعالم ، ٌمكنك تحدٌد بٌانات من أي جدول أوOffice Access ، ٌمكنك تحدٌد بٌانات من أي ورقة عمل أو نطاق مسمى داخل مصنف. فOffice Excelً فً

، حدد نوع الملف المناسب أو إذا لم ٌكن الملف مدرجاً فً القائمة .تحديد مصدر البيانات فً قاعدة البٌانات. بالنسبة لنوع آخر من ملف البٌانات، حدد الملف فً مربع الحوار

 .فً عملٌة دمج المراسالت، ٌمكنك استخدام األنواع التالٌة من ملفات البٌانات .أنواع الملفات فً المربعكافة الملفات حدد

 موفر الملفات من برامج قواعد البٌانات األحادٌة المستندة إلى ملف، والتً قمت بتثبٌتDB-OLE  أو برنامج تشغٌل ODBC  من أجلها )عدد منها مضّمن

 .(Microsoft Office 2007 مع نظام
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 ٌحتوي ملف HTML  تحتوي الصفوف األخرى على البٌاناتعلى جدول وحٌد. ٌجب أن ٌحتوي الصف األول من الجدول على أسماء األعمدة، وأن. 

 دفاتر عناوٌن إلكترونٌة: 

 دفتر عناوٌن Microsoft Outlook 

 قائمة جهات اتصال Microsoft Schedule+ 7.0 

 أٌة قوائم عناوٌن أخرى مشابهة تم إنشاؤها فً نظام مراسالت متوافق معIMAP   مثلMicrosoft Office Outlook.  

 مستند Microsoft Office Word.  ٌجب أن ٌحتوي المستند على جدول واحد. ٌجب أن ٌحتوي الصف األول من الجدول على عناوٌن األعمدة، أما

 .كمصدر بٌانات مصدر رأس الصفوف األخرى فٌجب أن تحتوي على السجالت التً ترٌد دمجها. ٌمكنك أٌضاً استخدام

 مفصولة بعالمات الفقرة ٌاناتسجالت بمفصولة )أو محددة( بأحرف جدولة، أو فواصل و حقول بٌانات أي ملف نص ٌحتوي على. 

  Microsoft Office Wordتلمٌحات لتنسٌق البٌانات فً

 ٌتم حفظ القائمة كملف، ثم استخدم النموذج الذي ٌتم فتحه إلنشاء القائمةكتابة قائمة جديدة إذا لم ٌكن لدٌك ملف بٌانات حتى اآلن، انقر فوق . (.mdb)  لقاعدة البٌانات

 .الذي ٌمكنك إعادة استخدامه

  Microsoft Queryبمفرده(، ٌمكنك أٌضاً استخدام  Office Word 2007بدالً من تثبٌت ) Microsoft Office 2007إذا قمت بتثبٌت نظام   مالحظة 

 .مصدر بٌانات خارجً واسترداد البٌانات التً ترٌدها من استعالم إلنشاء

 

 تنقية قائمة المستلمين

 .ت ذلك فً المغلفاتعند االتصال بملف بٌانات معٌن، ربما ال تحتاج إلى دمج المعلومات من كافة السجالت الموجودة فً ملف البٌانا

 :لحصر قائمة المستلمٌن أو استخدام مجموعة فرعٌة من العناصر فً ملف البٌانات، قم بما ٌلً

 .تحرير قائمة المستلمين ، انقر فوقبدء دمج المراسالت ، فً المجموعةمراسالت فً عالمة التبوٌب .1

 

 :، قم بأي مما ٌلًمستلمو دمج المراسالت فً مربع الحوار .2

 انات االختٌار تعد هذه الطرٌقة مفٌدًة جداً إذا كانت القائمة قصٌرة. حد خانات االختٌار الموجودة بجانب المستلمٌن الذي ترٌد تضمٌنهم وقم بإلغاء خ    الت فرديةتحديد سج

 .الموجودة بجانب المستلمٌن الذٌن ترٌد استثناءهم

فً عملٌة الدمج، ٌمكنك إلغاء خانة االختٌار الموجودة فً صف الرأس، ثم تحدٌد تلك السجالت التً ترٌدها إذا كنت تعلم بأنك ترٌد تضمٌن مجموعة قلٌلة فقط من السجالت 

 .السجالت التً ال ترٌد تضمٌنهافقط. وبنفس الطرٌقة، إذا أردت تضمٌن معظم القائمة، حدد خانة االختٌار الموجودة فً صف الرأس، ثم قم بإلغاء خانات االختٌار الخاصة ب

  أخرى  انقر فوق عنوان عمود العنصر المراد الفرز وفقاً له. ٌتم فرز القائمة بترتٌب أبجدي تصاعدي )من أ إلى ي(. انقر فوق عنوان العمود مرة    السجالتفرز

 .(للفرز بترتٌب أبجدي تنازلً )من ي إلى أ

على سبٌل  .تصفية وفرز فً مربع الحوار فرز السجالت تفضٌالت الفرز ضمن عالمة التبوٌبواختر  تنقيح قائمة المستلمين ضمن فرز إذا أردت فرزاً أكثر تعقٌداً، انقر فوق

 .ة المسرودة بترتٌب رقمًالمثال، ٌمكنك استخدام نوع الفرز هذا إذا أردت ترتٌب عناوٌن المستلمٌن هجائٌاً حسب اسم العائلة داخل كل رمز برٌدي والرموز البرٌدٌ
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 ر مفٌد إذا احتوت القائمة على سجالت تعلم بأنك ال ترٌد أن تراها أو تضمٌنها فً الدمج. بعد تصفٌة القائمة، ٌمكنك تحدٌد خانات االختٌاهذا األمر     تصفية السجالت

 .أو إلغاء تحدٌدها لتضمٌن السجالت أو استثناؤها

 :لتصفٌة السجالت، قم بما ٌلً

 .تصفية ، انقر فوقتنقيح قائمة المستلمين ضمن .1

 .، اختر المعاٌٌر التً ترٌد استخدامها لعامل التصفٌةتصفية وفرز ، فً مربع الحوارتصفية السجالت تبوٌبضمن عالمة ال .2

 ،مقارنة فً القائمة يساوي ،حقل فً القائمةالبلد أو المنطقة على سبٌل المثال، إلنشاء مغلفات للعناوٌن فقط التً تقوم بإدراج أسترالٌا على أنها البلد/المنطقة، انقر فوق

 .مقارنة مع فً القائمة أسترالياو

 .، ثم اختر معاٌٌر إضافٌةOr أو And لضبط عامل التصفٌة بشكل أكبر، انقر فوق .3

اسم  ولم ٌكن الحقل ميونخ الخاص بها علىمدينة على سبٌل المثال، إلنشاء مغلفات لوحدات األعمال فقط فً مٌونخ، قد تقوم بتصفٌة السجالت التً ٌحتوي الحقل

فً عامل التصفٌة هذا، ستتضمن عملٌة الدمج كافة عناوٌن مٌونخ، وكذا كافة العناوٌن التً تتضمن اسم الشركة،  And بدالً من Or لخاص بها فارغاً. إذا استخدمتا الشركة

 .بصرف النظر عن المدٌنة

للتحقق من صحة عناوٌن  مستلمو دمج المراسالتفً مربع الحوار وينالتحقق من العنا إذا قمت بتثبٌت برنامج للتحقق من صحة العناوٌن، ٌمكنك النقر فوق   مالحظة 

 .المستلمٌن
  



 لدمح المراسالت Excel ضير بيانات ورقة العمل في

 
 

 www.al3beer.com/vbت العبير شبكة منتديا

 هـ1433 شرح دمج المراسالت

 إضافة عناصر نائبة، اسمها خقول دمح المراسالت، إلى المغلفات

ي ترٌد تكراره على كل تسمٌة، بعد اتصال المغلفات بقائمة العناوٌن، ستكون جاهزاً إلضافة عناصر نائبة تشٌر إلى مكان ظهور كل مغلف. ٌمكنك أٌضاً إضافة المحتوى الذ

 .كصورة أو عنوان المرسل

 .مع عناوٌن األعمدة الموجودة فً ملف البٌانات الذي تختار Word تسمى العناصر النائبة الخاصة بالعناوٌن حقول دمج المراسالت. تتوافق الحقول فً

 

 

 .بإضافتها إلى المغلفات عبارة عن عناصر نائبة لتلك الفئات تمثل األعمدة فً ملف البٌانات فئات من المعلومات. الحقول التً تقوم 

 .بإنشاء مغلف لكل سجل عند تنفٌذ عملٌة دمج مراسالت Word تمثل الصفوف الموجودة فً ملف البٌات سجالت المعلومات. ٌقوم 

 

أنك ترٌد فئة معٌنة من المعلومات كً تظهر فً ذلك الموقع، كاالسم أو  عن طرٌق وضع حقل فً المغلف األولً الذي تقوم بإعداده )مستند المغلف األساسً(، ستشٌر إلى

 .العنوان

 

ال تظهر عالمتا االقتباس فً المغلفات النهائٌة. )» «(. عند إدراج حقل دمج مراسالت فً مستند المغلف األساسً، سٌتم حصر اسم الحقل بٌن عالمتً الرتبة    مالحظة 

 .حقول الموجودة فً مستند المغلف األساسً من النص العاديإنها فقط تساعدك على تمٌٌز ال

 ما الذي يخدث عند الدمح

لثانً الموجود فً ملف البٌانات عند الدمج، تقوم المعلومات من الصف األول الموجود فً ملف البٌانات باستبدال الحقول إلنشاء المغلف األول. تقوم المعلومات من الصف ا

 .لمغلف الثانً، وهكذاباستبدال الحقول إلنشاء ا
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 استخدام الخقول: أمثلة

المراسالت خاصة بالمشتركٌن ٌمكنك إضافة عنوان عمود من ملف البٌانات إلى المغلف كحقل. ٌمنحك هذا مرونًة عند تصمٌم المغلفات. على سبٌل المثال، افترض أن قائمة 

فً مستند  «ExpireDate» لتخزٌن تارٌخ انتهاء فترة صالحٌة االشتراك. إذا وضعت الحقل ExpireDate فً الرسالة اإلخبارٌة وٌتضمن ملف البٌانات عموداً اسمه

 .المغلف األساسً قبل تشغٌل عملٌة دمج المراسالت، سٌرى كل مشترك تارٌخ انتهاء صالحٌة اشتراكه فً المغلف الخاص به

 :ان، ٌمكنك إعداد الحقول الموجودة فً مستند المغلف األساسً مثلٌمكنك ضم الحقول وفصلها بعالمات ترقٌم. على سبٌل المثال، إلنشاء عنو

 «اسم العائلة« »االسم األول»

 «عنوان الشارع»

 «الرمز البرٌدي« »الدولة»، «المدٌنة»

الحقول معاً. على سبٌل المثال، حقل كتل بتوفٌر حقول مركبة تقوم بتجمٌع عدد من  Word بالنسبة لألشٌاء التً تستخدمها بكثرة، مثل كتل العناوٌن وأسطر الترحٌب، ٌقوم

 .العناوٌن عبارة من مجموعة من حقول عدة، بما فً ذلك االسم األول واسم العائلة واسم الشارع والمدٌنة والرمز البردي

 

وقد تحتاج إلى استخدام "إلى" بدالً من "عزٌزي"  .(السيد عمرو زكي) ٌمكنك تخصٌص محتوى كل حقل من هذه الحقول. على سبٌل المثال، قد ترٌد تحدٌد تنسٌق شكلً لالسم

 .فً سطر الترحٌب

 تعيين خقول دمح المراسالت إلى ملف بيانات

إلى األعمدة فً ملف  Word العثور على عمود فً ملف البٌانات الذي ٌتوافق مع عنصر عنوان، قد تحتاج إلى تعٌٌن حقول دمج المراسالت فً Word للتأكد من أنه ٌمكن لـ

 .اناتالبٌ

 .مراسالت ، ضمن عالمة التبوٌبكتابة الحقول وإدراجها فً المجموعة تطابق الحقول لتعٌٌن الحقول، انقر فوق
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 .تطابق الحقول ٌتم فتح مربع الحوار

 

 .ٌتم سرد عناصر العنوان على الٌمٌن. ٌتم سرد عناوٌن األعمدة من ملف البٌانات على الٌسار

 لكن تعذر على .اسم العائلة لملف البٌانات على اللقبتلقائٌاً بمطابقة العمود Word لذي ٌتوافق مع كل عنصر. فً الرسم التوضٌحً، ٌقومبالبحث عن العمود ا Word ٌقوم

Word مطابقة العناصر األخرى. على سبٌل المثال، تعذر على Word من ملف البٌانات هذا االسم األول مطابقة. 

ٌمكنك تحدٌد العمود من ملف البٌانات الذي ٌتوافق مع العنصر الموجود على الٌمٌن. فً الرسم التوضٌحً، ٌتوافق اآلن فً القائمة الموجودة على الٌسار، 

ف فريد و لقب المجاملة لٌست هناك مشكلة فً عدم تطابق .االسم األول مع االسم العمود قمت ال ٌتطلب مغلف دمج المراسالت استخدام كل حقل. إذا  .االسم األوسطو معرِّ

 .عادًة سطر فارغ أو حقل مخفً — بإضافة حقل ال ٌحتوي على بٌانات من ملف البٌانات، سٌظهر فً المستند المدمج كعنصر نائب فارغ

 

 كتابة المختوى وإضافة الخقول

عناصر بنفس الطرٌقة على كافة المغلفات فً عملٌة الدمج. ٌمكنك إضافة النص المتداول والصور إلى المغلف األولً الذي تقوم بإعداده )مستند المغلف األساسً(. تظهر هذه ال

 .Word على سبٌل المثال، ٌمكنك تضمٌن شعار الشركة أو عنوان المرسل إذا لم تقم بالفعل بتكوٌن عنوان مرسل قابل إلعادة االستخدام فً
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 إضافة المحتوى

 .ضع المؤشر فً المكان الذي ترٌد إدراج المحتوى فٌه .1

 .، انقر ضمن ناحٌة عنوان المرسل الموجودة على المغلف. ٌظهر حد اإلطار. اكتب عنوان المرسل فً اإلطارWord ل إذا لم تقم بالفعل بتكوٌنه فًإلضافة عنوان مرس .2

، إدراج ن. ثم، ضمن عالمة التبوٌبإلضافة صورة، انقر إما ضمن ناحٌة عنوان المرسل أو عنوان المرسل إلٌه الموجودة على المغلف أو انقر نقراً مزدوجاً فوق نواحً العناوٌ .3

 SHIFT حدد موقع الصورة وانقر فوقها. إذا كنت بحاجة إلى تغٌٌر حجم الصورة، حددها، ثم اضغط باستمرار المفتاح .صورة، انقر فوقرسومات توضيحية فً المجموعة

على نسبة العرض إلى االرتفاع. لوضع الصورة، انقر بزر الماوس األٌمن فوقها، أثناء سحب مقبض تغٌٌر حجم الزاوٌة. ٌؤدي سحب مقبض تغٌٌر حجم الزاوٌة إلى المحافظة 

 .سطري مع النص من القائمة المختصرة، ثم انقر فوق أي من خٌارات االلتفاف باستثناء التفاف النص وأشر إلٌه

 إضافة الحقول

 .ٌة عنوان المرسل إلٌهفً المغلف األولً الذي تقوم بإعداده )مستند المغلف األساسً(، انقر فوق ناح .1

 .ٌظهر حد اإلطار

 .مراسالت ، ضمن عالمة التبوٌبكتابة الحقول وإدراجها استخدم المجموعة .2

 

 :قم بإضافة أي مما ٌلً .3

 كتلة عنوان تحتوي على اسم وعنوان ومعلومات أخرى

 الحقول الفردٌة

  Office Outlookالحقول المخصصة من جهات اتصال

  مالحظات 

  ٌجب استخدام عملٌة دمج المراسالت .إدراج لقائمةفً ا رمز ٌدوٌاً أو استخدام األمر)»» ««( ال ٌمكنك كتابة أحرف حقول الدمج. 

 إذا ظهرت حقول الدمج ضمن أقواس كبٌرة، مثل { MERGEFIELD City }فإن ، Word وهذا ال ٌؤثر على الدمج، ولكن،  .نتائج الحقول بدالً من رموز الحقول ٌعرض

 .فً القائمة المختصرة تبديل رموز الحقول إذا أردت عرض النتائج بدالً من الرموز، فانقر بزر الماوس األٌمن فوق رمز الحقل، ثم انقر فوق

 تنسيق البيانات المدمجة

بتخزٌن المعلومات التً تكتبها فً الخالٌا على أنها بٌانات  Microsoft Office Excel و Microsoft Office Access تقوم برامج قواعد البٌانات وأوراق العمل، مثل

 ، مثل الخطوط واأللوان، فً البٌانات األولٌة غٌر المنسقة. عند دمج معلومات من ملف بٌانات فً مستندExcel أو Access أولٌة. ال ٌتم تخزٌن ما تقوم بتطبٌقه فً

Wordبدمج البٌانات األولٌة بدون التنسٌق الذي تم تطبٌقه ، ستقوم. 

 .اللتٌن تحٌطان بالحقل)» «( تباس لتنسٌق البٌانات فً المستند، حدد حقل دمج المراسالت وقم بتنسٌقه تماماً كما تقوم بتنسٌق أي نص. تأكد أن التحدٌد ٌتضمن عالمتً االق

 

 .معاينة الدمح وإكماله

ك إكمال عملٌة لف األولً الذي تقوم بإعداده )مستند المغلف األساسً(، ستكون جاهزاً لمعاٌنة نتائج دمج المراسالت. إذا كنت مكتفٌاً بالمعاٌنة، ٌمكنبعد إضافة حقول إلى المغ

 .دمج المراسالت
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 معاينة الدمح
 .ٌمكنك معاٌنة المغلفات وإجراء تغٌٌرات قبل إكمال عملٌة دمج المراسالت فعالً 

 :مراسالت ضمن عالمة التبوٌب معاينة النتائج ي مما ٌلً فً المجموعةللمعاٌنة، قم بأ

 

 معاينة النتائج انقر فوق. 

 معاينة النتائج فً المجموعة السجل السابقو السجل التالي قم بتصفح كل مغلف عن طرٌق النقر فوق الزرٌن. 

 البحث عن مستلم قم بمعاٌنة المستند عن طرٌق النقر فوق. 

حٌث ٌمكنك  مستلمو دمج المراسالت لفتح مربع الحوار مراسالت ضمن عالمة التبوٌب بدء دمج المراسالت فً المجموعة تحرير قائمة المستلمين فوقانقر    مالحظة 

 .تصفٌة القائمة أو إلغاء تحدٌد المستلمٌن إذا رأٌت سجالت ال ترٌد تضمٌنها

 

 إكمال الدمح

 .ٌمكنك طباعة كافة المغلفات أو مجموعة فرعٌة منها فقط أو تعدٌلهاٌمكنك طباعة المغلفات أو تعدٌلها على حدة. 

 طباعة المغلفات

 .طباعة المستندات ، ثم انقر فوقإنهاء ودمج ، انقر فوقإنهاء ، فً المجموعةمراسالت فً عالمة التبوٌب .1

 

 .موعة فرعٌة للمغلف الذي تحدده حسب رقم السجلاختر ما إذا كنت ستطبع مجموعة كاملة من المغلفات أو المغلف المعروض حالٌاً فقط أو مج .2

 تغيير المغلفات الفردية

 .تحرير مستندات فردية ، ثم انقر فوقإنهاء ودمج ، انقر فوقإنهاء ، فً المجموعةمراسالت فً عالمة التبوٌب .1

 

بحفظ النسخ التً  Word رعٌة للمغلف الذي تحدده حسب رقم السجل. ٌقوماختر ما إذا كنت ترٌد تحرٌر مجموعة كاملة من المغلفات أو المغلف المعروض حالٌاً أو مجموعة ف .2

 .ترٌد تحرٌرها إلى ملف واحد باستخدام فاصل صفحات بٌن كل نسخة مغلف
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 حفظ مستند المغلف األساسي

. إنها لفكرة جٌدة حفظ مستند المغلف األساسً ذاته إذا كنت تذكر أن المغلفات التً تقوم بحفظها تكون منفصلة عن المغلف األولً الذي تقوم بإعداده )مستند المغلف األساسً(

 .تنوي استخدامه لعملٌة دمج مراسالت أخرى

لب باختٌار ما إذا كنت ترٌد دمج عند حفظ مستند المغلف األساسً، ستحفظ أٌضاً اتصاله بمصدر البٌانات. وفً المرة التالٌة التً ستفتح فٌها مستند المغلف األساسً، ستطا

 .ومات من ملف البٌانات مرة أخرى فً مستند المغلف األساسًالمعل

 ٌتم فتح المستند مع المعلومات من السجل األول الذي تم دمجه فٌهنعم إذا قمت بالنقر فوق ،. 

قٌاسٌاً. وٌتم استبدال الحقول بالمعلومات  Word ، سٌتم قطع االتصال بٌن مستند المغلف األساسً وملف البٌانات. ٌصبح مستند المغلف األساسً مستندال إذا قمت بالنقر فوق

 الفرٌدة من السجل األول


