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 إنشاء تسمٌات للبرٌد المجمع وطباعتها
تحتوي كل تسمٌة م تسمٌات العناوٌن إلرسال مراسالت كبٌرة الحجم إلى قائمة العناوٌن، ٌمكنك استخدام دمج المراسالت إلنشاء ورقة من تسمٌات العناوٌن. عندما ترٌد استخدا

 .على عنوان من القائمة

 :تتطلب عملٌة دمج المراسالت القٌام بالخطوات اإلجمالٌة التالٌة

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

 .فً مستند التسمٌة األساسً، ٌمكنك أٌضاً إعداد أى محتوى ترٌد تكراره على كل تسمٌة، كشعار الشركة أو عنوان المرسل على تسمٌات الشحن

فً دمج المراسالت. إنها ملف ٌحتوي على العناوٌن  Microsoft Office Word قائمة العناوٌن عبارة عن مصدر البٌانات الذي ٌستخدمه .ال التسمٌات بقائمة العناوٌناتص .2

 .المراد طباعتها على التسمٌات

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

 .أو السجالت لتضمٌنها

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

 .ٌمكنك معاٌنة كل تسمٌة قبل طباعة المجموعة كاملةً  .معاٌنة الدمج 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 ملٌة دمج للمراسالت باستخدام جزء المهامٌمكنك أٌضاً تنفٌذ ع   تلمٌح 

تحديد  لٌة، ضمنمن العم 1فً الخطوة  .معالج دمج المراسالت خطوة بخطوة ، ثم انقر فوقبدء دمج المراسالت ، انقر فوقمراسالت ضمن عالمة التبوٌب دمج المراسالت

 .تسميات ، انقر فوقنوع المستند

 

 

 

 إعداد التسميات

تأخذ كل ورقة حجما معٌناً وتحتوي على عدد  .Formtec أو AOne أو Avery لدٌك فرص توفر حزمة من أوراق التسمٌات من قبل أحد موردي أوراق التسمٌات، مثل

 .معٌن من التسمٌات بأبعاد محددة

 .األساسً، ٌتعٌن مطابقة أبعاد ذلك المستند مع أبعاد التسمٌات على األوراق الموجودة لدٌكإلعداد مستند التسمٌة 

 .Word ابدأ .1

 .ٌتم فتح مستند فارغ بشكل افتراضً. اتركه مفتوحاً. إذا قمت بإغالقه، لن تتوفر األوامر الموجودة فً الخطوة التالٌة

 .بدء دمج المراسالت ، انقر فوقاسالتبدء دمج المر ، فً المجموعةمراسالت فً عالمة التبوٌب .2

http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA010109161.aspx#BM5
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA010109161.aspx#BM5
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 .تسميات انقر فوق .3

 .، لدٌك خٌارات عدة للقٌام بهاخيارات التسمية فً مربع الحوار .4

 

 

 نوع الطابعة التً تستخدمها لطباعة التسمٌات 

 المورد الذي قام بإنتاج أوراق التسمٌات الخاصة بك 

 حزمة أوراق التسمٌات الخاصة بك الرقم المقابل لرقم النوع الذي تم إدراجه على 

 

 خيارات التسمية ال ٌتطابق رقم النوع الخاص بأوراق التسمٌات مع أي من الخٌارات الموجودة فً مربع الحوار

 .موافق بعد تحدٌد خٌارات التسمٌة التً ترٌدها، انقر فوق .5

جدوالً لتخطٌط التسمٌات. إذا لم تر األسطر التً تفصل التسمٌات، انقر فوق عالمة  Wordبإنشاء مستند ٌحتوي على ورقة التسمٌات. وٌستخدم Word ٌقوم

 .عرض خطوط الشبكة ، انقر فوقجدول ، ثم فً المجموعةأدوات الجدول ضمن تخطيط التبوٌب

 استئناف عملية دمح المراسالت

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

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

 .ستئناف عملٌة الدمج، افتح المستندعندما تكون جاهزاً ال .1

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

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

 .وصول ٌحتمل أن ٌكون ضاراً إلى البٌانات
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 .ٌظهر نص المستند مع الحقول التً أدرجتها

 .، واستأنف العمل مراسالت انقر فوق عالمة التبوٌب .3

 

 .اتصال التسميات بقائمة العناوين

ً تعرف أٌضاً بمصدر البٌانات أو ملف البٌانات. إذا لم ٌكن لدٌك بالفعل ملف بٌانات، ٌمكنك إنشاؤه أثناء لدمج معلومات فً التسمٌات، ٌجب اتصال التسمٌات بقائمة العناوٌن الت

 .عملٌة دمج المراسالت

 اختيار ملف بيانات

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

 

 :قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .2

 ردت استخدام قائمة جهات االتصال فًإذا أ 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

نوع الملف المناسب أو إذا لم ٌكن الملف مدرجاً فً القائمة، حدد  .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 معنظام

 ٌحتوي ملف HTML لصفوف األخرى على البٌاناتعلى جدول وحٌد. ٌجب أن ٌحتوي الصف األول من الجدول على أسماء األعمدة، وأن تحتوي ا. 

 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 معMAPI   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 سجالت بٌاناتمفصولة )أو محددة( بأحرف جدولة، أو فواصل و حقول بٌانات أي ملف نص ٌحتوي على. 

  Microsoft Office Wordتلمٌحات لتنسٌق البٌانات فً
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 حفظ القائمة كملف، ثم استخدم النموذج الذي ٌتم فتحه إلنشاء القائمة. ٌتم كتابة 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

 

 ضبط قائمة المستلمين

 .ت ذلك فً التسمٌاتعند االتصال بملف بٌانات معٌن، ربما ال تحتاج إلى دمج المعلومات من كافة السجالت )الصفوف( 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 استثنائهم

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 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    جالتفرز الس

 .(للفرز بترتٌب أبجدي تنازلً )من ي إلى أ

على  .تصفية وفرز ، فً مربع الحوارفرز السجالت ٌالت الفرز ضمن عالمة التبوٌبواختر تفض تنقيح قائمة المستلمين ضمن فرز إذا أردت فرزاً أكثر تعقٌداً، انقر فوق

 .برٌدٌة المسرودة بترتٌب رقمًسبٌل المثال، ٌمكنك استخدام نوع الفرز هذا إذا أردت ترتٌب عناوٌن المستلمٌن هجائٌاً حسب اسم العائلة داخل كل رمز برٌدي والرموز ال

 ٌد إذا احتوت القائمة على سجالت تعلم بأنك ال ترٌد أن تراها أو تضمٌنها فً الدمج. بعد تصفٌة القائمة، ٌمكنك تحدٌد خانات االختٌار هذا األمر مف    تصفية السجالت

 .أو إلغاء تحدٌدها لتضمٌن السجالت أو استثنائها

 :لتصفٌة السجالت، قم بما ٌلً

 .تصفية ، انقر فوقتنقيح قائمة المستلمين ضمن .1

 .، اختر المعاٌٌر التً ترٌد استخدامها لعامل التصفٌةتصفية وفرز فً مربع الحوار تصفية السجالت وٌبضمن عالمة التب .2

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

 .مقارنة مع فً القائمة سترالياأو

 .، ثم اختر معاٌٌر إضافٌةأو أو و إلجراء مزٌد من التحسٌنات على عامل التصفٌة، انقر فوق .3

الخاص  ركةاسم الش ولم ٌكن الحقل ميونخ الخاص بها على مدينة على سبٌل المثال، إلنشاء تسمٌات لوحدات األعمال فقط فً مٌونخ، قم بتصفٌة السجالت التً ٌحتوي الحقل

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

 .عن المدٌنة
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للتحقق من صحة عناوٌن  مستلمو دمج المراسالتفً مربع الحوار العناوينالتحقق من  إذا قمت بتثبٌت برنامج للتحقق من صحة العناوٌن، ٌمكنك النقر فوق   مالحظة 

 .المستلمٌن

 

 إضافة عناصر نائبة، اسمها خقول دمح المراسالت، إلى التسميات

لذي ترٌد تكراره على كل تسمٌة، كشعار بعد اتصال التسمٌات بقائمة العناوٌن، ستكون جاهزاً إلضافة عناصر نائبة تشٌر إلى مكان ظهور كل تسمٌة. ٌمكنك أٌضاً كتابة النص ا

 .الشركة أو عنوان المرسل على تسمٌة الشحن

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

 

 

 .معلومات. الحقول التً تقوم بإضافتها إلى التسمٌات عبارة عن عناصر نائبة لتلك الفئاتتمثل األعمدة فً ملف البٌانات فئات من ال 

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

 

ستند التسمٌة األساسً(، ستشٌر إلى أنك ترٌد فئة معٌنة من المعلومات كً تظهر فً ذلك الموقع، كاالسم أو عن طرٌق وضع حقل فً التسمٌة األولٌة التً تقوم بإعدادها )م

 .العنوان

 

ئٌة. ال تظهر عالمتا االقتباس فً التسمٌات النها)» «(. عند إدراج حقل دمج مراسالت فً مستند التسمٌة األساسً، سٌتم حصر اسم الحقل بٌن عالمتً اقتباس    مالحظة 

 .إنها فقط تساعدك على تمٌٌز الحقول الموجودة فً مستند التسمٌة األساسً من النص العادي

 ما الذي يخدث عند الدمح

لف البٌانات الثانً الموجود فً م عند الدمج، تقوم المعلومات من الصف األول الموجود فً ملف البٌانات باستبدال الحقول إلنشاء التسمٌة األولى. تقوم المعلومات من الصف

 .باستبدال الحقول إلنشاء التسمٌة الثانٌة، وهكذا
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 استخدام الخقول: أمثلة

 .ٌمكنك إضافة عنوان عمود من ملف البٌانات إلى التسمٌة كحقل. ٌمنحك هذا مرونًة عند تصمٌم التسمٌات

لتخزٌن تارٌخ انتهاء فترة صالحٌة  ExpireDate ضمن ملف البٌانات عموداً اسمهعلى سبٌل المثال، هب أن قائمة المراسالت خاصة بالمشتركٌن فً الرسالة اإلخبارٌة وٌت

فً مستند أساسً للتسمٌة قبل تشغٌل عملٌة الدمج، سٌرى كل مشترك تارٌخ انتهاء صالحٌة اشتراكه فً تسمٌة المراسالت  «ExpireDate» االشتراك. إذا وضعت الحقل

 .الخاصة به

 :ات ترقٌم. على سبٌل المثال، إلنشاء عنوان، ٌمكنك إعداد الحقول الموجودة فً مستند التسمٌة األساسً مثلٌمكنك ضم الحقول وفصلها بعالم

 «اسم العائلة« »االسم األول»

 «عنوان الشارع»

 «الرمز البرٌدي« »الدولة»، «المدٌنة»

بتوفٌر حقول مركبة تقوم بتجمٌع عدد من الحقول معاً. على سبٌل المثال، حقل كتل  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  .(السيد عمرو زكي) ى تحدٌد تنسٌق شكلً لالسمٌمكنك تخصٌص محتوى كل حقل من هذه الحقول. على سبٌل المثال، قد تحتاج إل

 ."عزٌزي" فً سطر الترحٌب

 تعيين خقول دمح المراسالت إلى ملف بيانات

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

 .البٌانات

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

 

 .لى الٌسارٌتم سرد عناصر العنوان على الٌمٌن. ٌتم سرد عناوٌن األعمدة من ملف البٌانات ع

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

Word مطابقة العناصر األخرى. على سبٌل المثال، تعذر على Word ت هذامن ملف البٌانا االسم األول مطابقة. 

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

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

 .نقر حٌث ترٌد إدراج الحقلفً التسمٌة األولٌة التً تقوم بإعدادها )مستند التسمٌة األساسً(، ا .1

 .مراسالت ضمن عالمة التبوٌب كتابة الحقول وإدراجها ٌتم استخدام المجموعة .2
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 :قم بإضافة أي مما ٌلً .3

 كتلة عنوان تحتوي على اسم وعنوان ومعلومات أخرى

 الحقول الفردٌة

  Office Outlookالحقول المخصصة من جهات اتصال

 .تحديث التسميات، انقر فوقجهاكتابة الحقول وإدرا عند االنتهاء من إعداد التسمٌة األولى بالطرٌقة التً ترٌدها، فً المجموعة .1

 .ٌتم إجراء نسخ متماثل لمحتوى التسمٌة األولى إلى كافة التسمٌات األخرى

  مالحظات 

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

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

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

 تنسيق البيانات المدمجة

ا على أنها بٌانات بتخزٌن المعلومات التً تكتبها فً الخالٌ Microsoft Office Excelو 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 Excel أو Access أولٌة غٌر منسقة. ال ٌتم تخزٌن ما تقوم بتطبٌقه فً

 .، ستقوم بدمج البٌانات األولٌة غٌر المنسقة بدون التنسٌق الذي تم تطبٌقهWord مستند

 .اللتٌن تحٌطان بالحقل)» «(  ٌق البٌانات فً المستند، حدد حقل دمج المراسالت وقم بتنسٌقه تماماً كما تقوم بتنسٌق أي نص. تأكد أن التحدٌد ٌتضمن عالمتً االقتباسلتنس
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 معاينة الدمح وإكماله

تكون جاهزاً لمعاٌنة نتائج دمج المراسالت. إذا كنت مكتفٌاً بالمعاٌنة، ٌمكنك إكمال عملٌة بعد إضافة حقول إلى التسمٌة األولٌة التً تقوم بإعدادها )مستند التسمٌة األساسً(، س

 .دمج المراسالت

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

 :مراسالت ٌب، ضمن عالمة التبومعاينة النتائج للمعاٌنة، قم بأي مما ٌلً فً المجموعة

 

 معاينة النتائج انقر فوق. 

 مراسالت ، ضمن عالمة التبوٌبمعاينة 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 انقر فوق   مالحظة 

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

 

ٌتم عرض السجل النشط فً الخلٌة األولى من الجدول وعرض السجالت  جدوالً لتخطٌط ورقة جداول على الصفحة. أثناء تصفح الجداول،  Wordٌستخدم   مالحظة 

 .سٌقوم بإنشاء ورقة من الجداول لكل سجل فً ملف البٌانات، لكن هذه لٌست هً الحالة هنا Word التالٌة فً الخالٌا الالحقة. قد تمنحك طرٌقة العرض هذه انطباعاً بأن

 إكمال الدمح

 .ا على حدة. ٌمكنك طباعة كافة التسمٌات أو مجموعة فرعٌة منها فقط أو تعدٌلهاٌمكنك طباعة التسمٌات أو تعدٌله

 طباعة التسميات

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

 

 .ٌاً فقط أو مجموعة فرعٌة للمجموعة التً تحددها حسب رقم السجلاختر ما إذا كنت ستطبع مجموعة كاملة من التسمٌات أو التسمٌة المعروضة حال .2
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 تغيير التسميات الفردية

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

 

بحفظ  Word حالٌاً أو مجموعة فرعٌة للمجموعة التً تحددها حسب رقم السجل. ٌقوماختر ما إذا كنت ترٌد تحرٌر مجموعة كاملة من التسمٌات أو التسمٌة المعروضة  .2

 .التسمٌات التً ترٌد تحرٌرها إلى ملف واحد

 حفظ مستند التسمية األساسي

ا لفكرة جٌدة حفظ مستند التسمٌة األساسً ذاته إذا تذكر أن التسمٌات المدمجة التً تقوم بحفظها منفصلة عن التسمٌة األولٌة التً تقوم بإعدادها )مستند التسمٌة األساسً(. إنه

 .كنت تنوي استخدامه لعملٌة دمج مراسالت أخرى

طالب باختٌار ما إذا كنت ترٌد دمج عند حفظ مستند التسمٌة األساسً، ستحفظ أٌضاً اتصاله بمصدر البٌانات. وفً المرة التالٌة التً ستفتح فٌها مستند التسمٌة األساسً، ست

 .ات من ملف البٌانات مرة أخرى فً مستند التسمٌة األساسًالمعلوم

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

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

 .الفرٌدة من السجل األول

 


