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 لدمج المراسالت Excel تحضير بيانات ورقة العمل في: 1الخطوة 

 .، ٌجب أن تتطابق قائمة العناوٌن مع البنٌة الجدولٌة التً ٌتطلبها دمج المراسالتExcel فً

 :قم بما ٌلً على ورقة عمل لترتٌب قائمة العناوٌن .1

 كل عمود استخدم رؤوس األعمدة التً تحدد بوضوح نوع البٌانات التً ٌحتوي علٌها. 

 .4العمود و 3العمود و 2العمود و1العمود  بدالً من المدٌنةو العنوانو اسم العائلةو االسم األول على سبٌل المثال، استخدم رؤوس األعمدة مثل   تلمٌح 

 استخدم عمود منفصل لكل عنصر ترٌد تضمٌنه فً دمج المراسالت. 

ء رسائل نموذجٌة موجهة لكل مستلم باسمه األول، وذلك فً حالة تخزٌن االسم األول واسم العائلة فً أعمدة منفصلة. ٌمكنك أًٌضا استخدام دمج المراسالت إلنشا   تلمٌح 

 .كما ٌمكنك إضافة عمود منفصل للقب، مثل السٌد أو السٌدة

 العناوٌن، ألن قائمة التسمٌات التً ٌتم إنشاؤها قد  قم بتضمٌن الصفوف واألعمدة التً تحتوي على بٌانات فقط. وال تقم بتضمٌن صفوف أو أعمدة فارغة فً قائمة

 .Word ال تكون كاملة بعد الصفوف واألعمدة الفارغة، وذلك حٌن تقوم بإعداد التسمٌات لدمج المراسالت فً

 :لقائمة العناوٌن اسم لمساعدتك فً تعٌٌن موقع قائمة العناوٌن وتحدٌدها خالل دمج المراسالت، قم بما ٌلً لتعرٌف .2

a. حدد قائمة العناوٌن بأكملها على ورقة العمل، بما فً ذلك الخالٌا التً تحتوي على رؤوس األعمدة. 

b. تعرٌف اسم ، انقر فوقاألسماء المعرفة ، فً المجموعةالصٌغ ضمن عالمة التبوٌب. 

 

c. موافق ، ثم انقر فوقبطاقات_أٌام العطل ة العناوٌن، مثل، اكتب اسًما لقائماالسم فً المربع. 

  .(_)ٌجب أن ٌبدأ االسم بحرف، وال ٌمكنك استخدام مسافة بٌن الكلمات. بدالً من المسافة، استخدم حرف التسطٌر أسفل السطر   تلمٌح 

 .قم بحفظ المصنف وإغالقه .3
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 Word : تكوين التسميات لدمج المراسالت في2الخطوة 

كوٌنه للتخطٌط بالمستند األساسً ك تكوٌن تخطٌط التسمٌات مرة واحدة فقط، لكافة التسمٌات فً دمج المراسالت. فً دمج المراسالت، تتم اإلشارة إلى المستند الذي تقوم بتٌمكن

تسمٌة، مثل شعار الشركة أو عنوان المرسل على تسمٌات للتسمٌات )أو مستند التسمٌات األساسً(. فً هذا المستند، ٌمكنك أًٌضا تكوٌن أي محتوى ترٌد تكراره على كل 

 .الشحن

تكون كل ورقة تسمٌات ذات حجم معٌن  .Formtec أو AOne أو Avery من المحتمل أنك تملك بالفعل حزمة أوراق للتسمٌات من أحد موردي أوراق التسمٌات مثل

 .وتحتوي على عدد معٌن من التسمٌات ذات أبعاد معٌنة

 .ند األساسً للتسمٌات، ٌجب أن تتطابق أبعاده مع أبعاد التسمٌات على أوراق العمل التً ترٌد استخدامهالتكوٌن المست

 .Word ابدأ تشغٌل .1

 .بشكٍل افتراضً، ٌتم فتح مستند فارغ. اتركه مفتوًحا. وإذا قمت بإغالقه، فلن تتوفر األوامر الموجودة فً الخطوة التالٌة

 .بدء دمج المراسالت ، انقر فوقبدء دمج المراسالت المجموعة ، فًمراسالت فً عالمة التبوٌب .2

 

 .تسمٌات انقر فوق .3

 .، تتوفر أمامك اختٌارات متعددة لتحدٌدهاخٌارات التسمٌة فً مربع الحوار .4

 

 .نوع الطابعة الذي تستخدمها لطباعة التسمٌات 

 .المورد الذي قام بإنشاء أوراق التسمٌات 

 .رقم المنتج المدرج على حزمة أوراق التسمٌاتالرقم الذي ٌتطابق مع  

 

 .خٌارات التسمٌة ال ٌتطابق رقم المنتج الخاص بأوراق التسمٌات مع أي من االختٌارات الموجودة فً مربع الحوار

 .موافق فوق بعد تحدٌد خٌارات التسمٌة التً ترٌدها، انقر .5
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أدوات  ضمن تخطٌط بإنشاء مستند ٌستخدم جدوالً لتخطٌط التسمٌات. وإذا لم تشاهد أي خطوط تفصل بٌن التسمٌات على التخطٌط، فانقر فوق عالمة التبوٌب Word ٌقوم

 .عرض خطوط الشبكة ، انقر فوقجدول ، ثم فً المجموعةالجدول

 مقاطعة دمج المراسالت واستئنافه

 Word ا. ٌقومجة إلى مقاطعة عملك خالل دمج المراسالت، فبإمكانك حفظ المستند األساسً للتسمٌات، كما تفعل مع أي مستند آخر، ثم استئناف الدمج الحقً إذا كنت بحا

 توقف عن العمل على الدمج، فسٌقومخالل ال دمج المراسالت باالحتفاظ بمعلومات مصدر البٌانات والحقول فً المستند الذي تقوم بحفظه. وإذا كنت تستخدم جزء المهام

Word بالرجوع إلى مكانك فً جزء المهام حٌن تستأنف الدمج. 

 .عندما تكون جاهًزا الستئناف الدمج، قم بفتح المستند األساسً للتسمٌات الذي قمت بحفظه .1

 والملف المصدر فً Word بإجراء اتصال بٌن SQL ٌقوم أمر) SQL بعرض مربع رسالة ٌسألك التأكٌد على ما إذا كنت ترٌد فتح المستند وتشغٌل أمر Word ٌقوم

Excel). 

 .واسترداد قائمة العناوٌن Excel لالتصال بالملف المصدر فً نعم انقر فوق .2

 .ٌظهر نص المستند األساسً للتسمٌات، مع أي حقول قمت بإدراجها

 .، ثم قم باستئناف عملكمراسالت انقر فوق عالمة التبوٌب .3

 

 ط بيانات ورقة العمل بالتسميات في دمج المراسالت: رب3الخطوة 

 .لدمج معلومات العناوٌن فً التسمٌات، ٌجب إنشاء اتصال بٌن التسمٌات وورقة العمل التً تحتوي على قائمة العناوٌن

 :إذا كانت هذه هً المرة األولى التً تتصل فٌها بورقة عمل، فقم بما ٌلً .1

a. زر انقر فوق Microsoft Office  .Word خٌارات انقر فوق ، ثم 

b. خٌارات متقدمة انقر فوق. 

c. تأكٌد تحوٌل تنسٌق الملف عند الفتح ، ثم حدد خانة االختٌارعام قم بالتمرٌر إلى المقطع. 

d. موافق انقر فوق. 

استخدام القائمة  ، ثم فوقٌد المستلمٌنتحد ، انقر فوقمراسالت ضمن عالمة التبوٌب بدء دمج المراسالت بعد فتح المستند األساسً لدمج المراسالت، فً المجموعة .2

 .الموجودة

 

 .، ثم انقر نقًرا مزدوجا فوقهاتحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحور Excel حدد موقع ورقة عمل .3

 .موافق ، ثم فوقMS Excel Worksheets via DDE (*.xls) ، انقر فوقتأكٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .4

 .إظهار الكل فً القائمة، فحدد خانة االختٌار MS Excel Worksheets via DDE (*.xls) ىإذا لم تعثر عل   مالحظة 

ى ، بالنسبة لـMicrosoft Office Excel فً مربع الحوار .5 ، حدد نطاق الخالٌا أو ورقة العمل التً تحتوي على المعلومات التً ترٌد نطاق الخالٌا أو النطاق المسمَّ

 .موافق دمجها، ثم انقر فوق
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كما هو موضح فً تعد التسمٌات متصلة اآلن ببٌانات ورقة العمل، ولكن ال تزال ورقة التسمٌات فارغة. وإذا لزم األمر، فبإمكانك تعرٌف قائمة المستلمٌن    مالحظة 

 .5، أو ٌمكنك بدء ملء التسمٌات بعناصر نائبة لمعلومات العناوٌن، كما هو موضح فً الخطوة 4الخطوة 

 ريف قائمة المستلمين المطلوب تضمينهم في التسميات: تع4الخطوة 

العناوٌن )السجالت( المطلوب  بإنشاء تسمٌة لكل عنوان فً القائمة البرٌدٌة. وإذا كنت ترٌد إنشاء تسمٌات لعناوٌن معٌنة فقط فً القائمة البرٌدٌة، فبإمكانك اختٌار Word ٌقوم

 .تضمٌنها

 :دام مجموعة فرعٌة من السجالت فً ملف البٌانات، قم بما ٌلًلتضٌٌق نطاق قائمة المستلمٌن أو الستخ

 .تحرٌر قائمة المستلمٌن ، انقر فوقبدء دمج المراسالت ، فً المجموعةمراسالت فً عالمة التبوٌب .1

 

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

 القائمة قصٌرة. حدد خانات االختٌار التً بجانب المستلمٌن الذٌن ترٌد تضمٌنهم، ثم قم بإلغاء  ٌكون هذا األسلوب أكثر إفادة حٌن تكون    تحدٌد سجالت فردٌة

 .تحدٌد تلك التً بجانب المستلمٌن الذٌن ترٌد استبعادهم

ؤوس ثم تحدٌد تلك السجالت التً ترٌدها إذا كنت تعرف أنك ترٌد تضمٌن بضع سجالت فقط فً الدمج، فبإمكانك إلغاء تحدٌد خانة االختٌار الموجودة فً صف الر   تلمٌح 

 .ار للسجالت التً ال ترٌد تضمٌنهافقط. وبشكٍل مماثل، إذا كنت ترٌد تضمٌن معظم القائمة، فحدد خانة االختٌار الموجودة فً صف الرؤوس، ثم قم بإلغاء تحدٌد خانات االختٌ

 ومانقر فوق عنوان العمود الذي ترٌد الفرز حسبه. ٌق    فرز السجالت Word ي(. ثم انقر فوق عنوان  إلى بفرز القائمة بترتٌب أبجدي تصاعدي )من أ

 .(أ إلى العمود مرة أخرى لفرز القائمة بترتٌب أبجدي تنازلً )من ي

على  .تصفٌة وفرز مربع الحوار فً فرز السجالتوحدد تفضٌالت الفرز على عالمة التبوٌب تنقٌح قائمة المستلمٌن ضمن فرز لتحدٌد خٌارات فرز أكثر تقدًما، انقر فوق

ا حسب اسم العائلة ضمن كل رمز برٌدي، وأن تكون الر ًٌ موز البرٌدٌة مدرجة بترتٌب سبٌل المثال، ٌمكنك تحدٌد أنه من الضروري أن تكون عناوٌن المستلمٌن مرتبة أبجد

 .رقمً

 ترٌد رؤٌتها أو تضمٌنها فً الدمج. وبعد تصفٌة القائمة، ٌمكنك تحدٌد خانات ٌكون هذا األسلوب مفًٌدا حٌن تحتوي القائمة على سجالت ال    تصفٌة السجالت 

 .االختٌار أو إلغاء تحدٌدها لتضمٌن سجالت معٌنة أو استبعادها

 :لتصفٌة السجالت، قم بما ٌلً

 .تصفٌة ، انقر فوقتنقٌح قائمة المستلمٌن ضمن .1

 .، حدد المعاٌٌر التً ترٌد استخدامها لتصفٌة سجالتكوفرز تصفٌة ، فً مربع الحوارتصفٌة السجالت ضمن عالمة التبوٌب .2

مقارنة  فً القائمة أسترالٌا ، ثم فوقالمقارنة فً قائمة ٌساوي ، ثم فوقالحقل فً قائمة البلد أو المنطقة على سبٌل المثال، إلنشاء تسمٌات لعناوٌن فً أسترالٌا فقط، انقر فوق

 .مع

 .، ثم حدد معاٌٌر إضافٌةOr أو And وقلتنقٌح التصفٌة بشكٍل أكبر، انقر ف .3

اسم  وال ٌكون حقل مٌونخ الخاص بها على المدٌنة على سبٌل المثال، إلنشاء تسمٌات للشركات الموجودة فً مدٌنة مٌونخ فقط، حدد السجالت التً ٌحتوي حقل

راسالت كافة عناوٌن مٌونخ، باإلضافة إلى كافة العناوٌن التً تتضمن اسم شركة، فً هذه التصفٌة، فسٌتضمن دمج الم And بدالً من Or فارًغا. وإذا فمت باستخدام الشركة

 .بغض النظر عن المدٌنة
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للتحقق  مستلمو دمج المراسالت فً مربع الحوار التحقق من العناوٌن إذا قمت بتثبٌت برنامج التحقق من صحة العناوٌن على الكمبٌوتر، فبإمكانك النقر فوق   مالحظة 

 .اوٌن المستلمٌنمن صحة عن

 

 : ملء التسميات بالعناصر النائبة لمعلومات العناوين5الخطوة 

 .عند تنفٌذ دمج المراسالت، تتم تعبئة حقول دمج المراسالت بمعلومات من قائمة العناوٌن

ناوٌن على كل تسمٌة. ٌمكنك أًٌضا كتابة النص الذي ترٌد تكراره بعد إنشاء اتصال بٌن التسمٌات وقائمة العناوٌن، تصبح جاهًزا إلضافة عناصر نائبة تشٌر إلى مكان ظهور الع

 .على كل تسمٌة، مثل شعار الشركة أو عنوان المرسل على تسمٌة الشحن

 .، تتطابق حقول دمج المراسالت مع رؤوس األعمدة فً ملف البٌانات الذي تختارهWord وفً .حقول دمج المراسالت تسمى العناصر النائبة للعناوٌن

 

 

 .ئبة لهذه الفئاتتمثل األعمدة الموجودة فً ملف البٌانات فئات من المعلومات. أما حقول دمج المراسالت التً تضٌفها إلى التسمٌات، فإنها تشكل عناصر نا 

 .المراسالتبإنشاء تسمٌة لكل سجل حٌن تقوم بتنفٌذ دمج  Word تمثل الصفوف الموجودة فً ملف البٌانات سجالت من المعلومات. ٌقوم 

 

فئة معٌنة من المعلومات، مثل من خالل وضع حقل دمج المراسالت فً التسمٌة األصلٌة التً قمت بتكوٌنها فً المستند األساسً للتسمٌات، فإنك تشٌر إلى رغبتك فً إظهار 

 .االسم أو العنوان، فً ذلك الموقع

 

ال تظهر عالمات )» «(. لمستند األساسً للتسمٌات، ٌكون اسم الحقل محاًطا دوًما بعالمات االقتباس عندما تقوم بإدراج أحد حقول دمج المراسالت فً ا   مالحظة 

 .حٌث تساعدك فقط على تمٌٌز الحقول الموجودة فً المستند األساسً للتسمٌات من النص العادي — االقتباس هذه فً التسمٌات النهائٌة

     ماذا ٌحدث حٌن تقوم بالدمج

معلومات المدرجة فً نفٌذ دمج المراسالت، فإن المعلومات المدرجة فً الصف األول فً ملف البٌانات تحل محل الحقول الموجودة فً التسمٌة األولى. ثم، تحل العندما تقوم بت

 .الصف الثانً فً ملف البٌانات محل الحقول الموجودة فً التسمٌة الثانٌة، وهكذا
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     العمل على الحقول: أمثلة

 .قوم بتصمٌم التسمٌات، ٌمكنك ربط أي عنوان عمود من ملف البٌانات بحقل فً التسمٌةعندما ت

تارٌخ انتهاء مدة صالحٌة كل  على سبٌل المثال، افترض أنك تملك قائمة مشتركٌن لرسالة إخبارٌة وأن ملف البٌانات ٌتضمن عموًدا ٌسمى "تارٌخ انتهاء الصالحٌة" وٌخزن

 .ل "تارٌخ انتهاء الصالحٌة" فً المستند األساسً للتسمٌات قبل تشغٌل الدمج، فإنه تتم إضافة تلك المعلومات إلى كل تسمٌة برٌدٌةاشتراك. إذا قمت بإدراج حق

 :ًٌات كما ٌلٌمكنك تجمٌع الحقول وفصلها باستخدام عالمات الترقٌم. على سبٌل المثال، إلنشاء عنوان، ٌمكنك تكوٌن الحقول فً المستند األساسً للتسم

 "االسم األول" "اسم العائلة"

 "عنوان الشارع"

 "المدٌنة"، "المنطقة" "الرمز البرٌدي"

بتوفٌر حقول مركبة تجمع عدًدا من الحقول مًعا. على سبٌل المثال، ٌتكون الحقل  Word بالنسبة للتركٌبات المستخدمة بشكٍل متكرر، مثل كتل العناوٌن وأسطر الترحٌب، ٌقوم

 .ن تركٌبة من عدة حقول، بما فً ذلك االسم األول واسم العائلة وعنوان الشارع والمدٌنة والرمز البرٌدي"كتلة العنوان" م

 

وفً الترحٌب، قد تفضل  .(السٌد عمرو زكً) ٌمكنك تخصٌص المحتوى فً كل حقل من هذه الحقول المركبة. على سبٌل المثال، قد ترٌد تحدٌد تنسٌق اسم رسمً فً العنوان

 .""إلى" بدالً من "عزٌزياستخدام 

     تعٌٌن حقول دمج المراسالت إلى ملف البٌانات

إلى األعمدة فً ملف  Word العثور على عمود فً ملف البٌانات ٌتطابق مع كل عنصر عنوان، فقد تحتاج إلى تعٌٌن حقول دمج المراسالت فً Word للتأكد من أنه بإمكان

 .البٌانات

 .مراسالت ضمن عالمة التبوٌب كتابة الحقول وإدراجها فً المجموعة بق الحقولتطا لتعٌٌن الحقول، انقر فوق
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 .تطابق الحقول ٌظهر مربع حوار

 

 .ٌتم سرد عناصر العنوان على الجانب األٌمن. وٌتم سرد عناوٌن األعمدة الموجودة فً ملف البٌانات على الجانب األٌسر

ا بمطابقة عمود Word ع كل عنصر. وكما ٌوضح الرسم، قامبالبحث عن العمود األكثر تطابًقا م Word ٌقوم ًٌ  ، غٌر أنه تعذر علىاسم العائلة فً ملف البٌانات معاللقب تلقائ

Word االسم األول مطابقة عناصر أخرى، مثل. 

اآلن  االسم د على الجانب األٌمن. فً الرسم، ٌظهر عمودفً القائمة الموجودة على الجانب األٌسر، ٌمكنك تحدٌد العمود من ملف البٌانات الذي ٌتطابق مع العنصر الموجو

، ألن تسمٌة دمج المراسالت لٌست بحاجة إلى استخدام كل حقل. االسم األوسطو معّرف فرٌدو لقب المجاملة ولن تكون هناك أٌة مشكلة فً عدم مطابقة .االسم األول مطابًقا مع

 .عادًة سطر فارغ أو كتلة مسافة فارغة — لبٌانات، فإنه سٌظهر فً المستند المدموج كعنصر نائب فارغإذا قمت بإضافة حقل ال ٌحتوي على بٌانات من ملف ا

 

     كتابة المحتوى وإضافة الحقول

 .فً التسمٌة األصلٌة التً قمت بتكوٌنها فً المستند األساسً للتسمٌات، انقر فوق المكان الذي ترٌد إدراج الحقل فٌه .1

 .مراسالت ضمن عالمة التبوٌب ة الحقول وإدراجهاكتاب استخدم المجموعة .2
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 :قم بإضافة أي مما ٌلً .3

 كتلة عنوان متضمنة االسم والعنوان ومعلومات أخرى

 حقول فردٌة

  Microsoft Office Outlookحقول مخصصة من جهات اتصال

 .تحدٌث التسمٌات، انقر فوقكتابة الحقول وإدراجها بعد االنتهاء من إعداد التسمٌة األولى بالطرٌقة المطلوبة، فً المجموعة .1

 .ثل لتخطٌط التسمٌة األولى إلى كافة التسمٌات األخرىبالنسخ المتما Word ٌقوم

  مالحظات 

 ا أو استخدام األمر («« »») ال ٌمكنك كتابة أحرف حقول الدمج ًٌ  .فمن الضروري استخدام دمج المراسالت .Word فً إدراج من القائمة رمز ٌدو

 إذا كانت حقول الدمج تظهر داخل أقواس متعرجة، مثل { مدٌنة MERGEFIELD } فإن ، Word ال ٌؤثر هذا على دمج  .نتائج الحقول بدالً من رموز الحقول ٌعرض

 .تبدٌل رموز الحقول الماوس األٌمن فوق رمز الحقل، ثم انقر فوقالمراسالت، ولكن إذا كنت ترٌد عرض النتائج بدالً من ذلك، فانقر بزر 

     تنسٌق البٌانات المدمجة

وال ٌتم تخزٌن التنسٌقات، مثل الخطوط  .كبٌانات خام ، بتخزٌن المعلومات التً تكتبها فً الخالٌاExcelو Access تقوم برامج قواعد البٌانات وجداول البٌانات، مثل

، فإنك تدمج بذلك البٌانات الخام بدون التنسٌق Word ، مع البٌانات الخام. أما عند دمج معلومات من ملف بٌانات فً مستندExcel أو Access قها فًواأللوان، التً تطب

 .المطبق علٌها

التً  (« ») كد من أن التحدٌد ٌتضمن عالمات االقتباسلتنسٌق البٌانات فً المستند، حدد حقل دمج المراسالت وقم بتنسٌقه، كما لو كنت تقوم بتنسٌق أي نص آخر تماًما. وتأ

 .تحٌط بالحقل

 : معاينة التسميات وطباعتها6الخطوة 

مال وبعد اقتناعك بالمعاٌنة، ٌمكنك إكبعد إضافة الحقول إلى التسمٌة األصلٌة التً قمت بتكوٌنها فً المستند األساسً للتسمٌات، تصبح جاهًزا لمعاٌنة نتائج دمج المراسالت. 

 .دمج المراسالت وطباعة التسمٌات. ثم تستطٌع حفظ المستند األساسً للتسمٌات لالستخدام فً المستقبل

 معاينة دمج المراسالت

ا ًٌ  .ٌمكنك معاٌنة التسمٌات وإجراء تغٌٌرات قبل إكمال دمج المراسالت فعل

 :مراسالت ضمن عالمة التبوٌب معاٌنة النتائج للمعاٌنة، قم بأي مما ٌلً فً المجموعة

 

 معاٌنة النتائج انقر فوق. 
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 مراسالت ضمن عالمة التبوٌبمعاٌنة النتائج فً المجموعة السجل السابقو السجل التالً قم بتصفح كل تسمٌة بواسطة النقر فوق الزرٌن. 

 البحث عن مستلم قم بمعاٌنة مستند تسمٌات معٌن بواسطة النقر فوق. 

، حٌث ٌمكنك مستلمو دمج المراسالت لفتح مربع الحوار مراسالت ضمن عالمة التبوٌب بدء دمج المراسالت فً المجموعة تلمٌنتحرٌر قائمة المس انقر فوق   مالحظة 

 .تصفٌة القائمة أو إزالة مستلمٌن من الدمج إذا رأٌت سجالت ال ترٌد تضمٌنها

 

ٌن تتصفح التسمٌات، ٌتم عرض السجل النشط فً الخلٌة األولى من الجدول، مع باستخدام جدول لتخطٌط ورقة ذات تسمٌات على الصفحة. وح  Wordٌقوم   مالحظة 

 .عرض السجالت التالٌة فً الخالٌا الالحقة

 إكمال دمج المراسالت

 :لطباعة التسمٌات، قم بما ٌلً

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

 

ا فقط، أم مجموعة فرعٌة معٌنة من التسمٌات .2 ًٌ  .اختر ما إذا كنت ترٌد طباعة مجموعة كاملة من التسمٌات، أم التسمٌة المرئٌة حال

 :لتغٌٌر تسمٌات فردٌة، قم بما ٌلً

 .تحرٌر مستندات فردٌة ، ثم انقر فوقإنهاء ودمج ، انقر فوقإنهاء ، فً المجموعةمراسالت فً عالمة التبوٌب .1

 

ا فقط، أم مجموعة فرعٌة معٌنة من التسمٌات. ٌقوماخت .2 ًٌ بحفظ التسمٌات التً ترٌد  Word ر ما إذا كنت ترٌد تحرٌر مجموعة كاملة من التسمٌات، أم التسمٌة المرئٌة حال

 .تحرٌرها فً ملف منفصل
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 : حفظ التسميات لالستخدام في المستقبل7الخطوة 

ٌُفضل حفظ المستند األساسً للتسمٌات ذاته إذا تذكر أن التسمٌات المدمجة التً تحفظها ت كون منفصلة عن التسمٌة األصلٌة التً قمت بتكوٌنها فً المستند األساسً للتسمٌات. و

 .كنت تخطط الستخدامه فً عملٌة دمج مراسالت أخرى

بمطالبتك  Word ة التالٌة التً تفتح فٌها المستند األساسً للتسمٌات، سٌقومعندما تحفظ المستند األساسً للتسمٌات، فإنك تقوم أًٌضا بحفظ اتصاله بملف البٌانات. وفً المر

 .باختٌار ما إذا كنت ترٌد دمج المعلومات من ملف البٌانات فً المستند األساسً للتسمٌات مرة أخرى أم ال

 دمجه فٌه، فسٌتم فتح المستند مع المعلومات الموجودة فً السجل األول الذي تم نعم إذا قمت بالنقر فوق. 

 فسٌقطعال إذا قمت بالنقر فوق ، Word االتصال بٌن المستند األساسً للتسمٌات وملف البٌانات، وٌعٌد تنسٌق المستند األساسً للتسمٌات كمستند Word  قٌاسً، وٌستبدل

 .الحقول بالمعلومات الفرٌدة من السجل األول


