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 إنشاء تسمٌات لمراسالت جماعٌة
ت العناوٌن. تحتوي كل تسمٌة على عندما ترٌد استخدام تسمٌات العناوٌن إلرسال مراسالت جماعٌة إلى قائمة العناوٌن، ٌمكنك استخدام دمج المراسالت إلنشاء ورقة من تسمٌا

 .عنوان من القائمة

 :ج المراسالت إجراء الخطوات التالٌة بشكل كاملتستلزم عملٌة دم

دمه للقٌام بذلك "المستند الرئٌسً". قم بإعداد تخطٌط التسمٌات مرًة واحدة لكافة التسمٌات فً دمج المراسالت. فً دمج المراسالت، ٌسمى المستند الذي تستخ .إعداد التسمٌات .1

 .فً مستند التسمٌة الرئٌسً، ٌمكنك أًٌضا إعداد أي محتوى ترٌد تكراره على كل تسمٌة، كشعار الشركة أو عنوان المرسل على تسمٌات الشحن

فً دمج المراسالت. إنها ملف ٌحتوي على العناوٌن المراد طباعتها  Microsoft Word تعد قائمة العناوٌن مصدر البٌانات الذي ٌستخدمه .مٌات بقائمة العناوٌنتوصٌل التس .2

 .على التسمٌات

 بإنشاء تسمٌة لكل عنوان فً قائمة المراسالت. إذا أردت إنشاء تسمٌات لعناوٌن معٌنة فقط فً قائمة المراسالت، فٌمكنك اختٌار العناوٌن Word ٌقوم .المستلمٌنتنقٌح قائمة  .3

 .أو السجالت المراد تضمٌنها

 .عند تنفٌذ دمج المراسالت، تتم تعبئة حقول دمج المراسالت بمعلومات من قائمة العناوٌن الخاصة بك .إضافة عناصر نائبة، تسمى حقول دمج المراسالت، إلى التسمٌات .4

 .ٌمكنك معاٌنة كل تسمٌة قبل طباعة المجموعة كاملةً  .وإكمال دمجها وطباعتهامعاٌنة التسمٌات  .5

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

الستخدام مجلد جهات االتصال من أو كنت تخطط   Microsoft Outlookإذا كنت تخطط الستخدام حقول جهات اتصال مخصصة مع قائمة جهات االتصال فً   هام 

 . Outlookبدء عملٌة دمج المراسالت فً "مجلدات عمومٌة"، فٌجب

 إعداد التسميات

تأخذ كل ورقة حجًما معًٌنا وتحتوي على عدد  .Formtec أو AOne أو Avery ٌات، مثللدٌك فرص توفر حزمة من أوراق التسمٌات من قبل أحد موردي أوراق التسم

 .معٌن من التسمٌات بأبعاد محددة

 .إلعداد مستند التسمٌة الرئٌسً، ٌتعٌن مطابقة أبعاد ذلك المستند مع أبعاد التسمٌات على األوراق الموجودة لدٌك

 .Word ابدأ تشغٌل .1

 .ا. اتركه مفتوًحا. ففً حالة إغالقه، تكون األوامر غٌر متوفرة فً الخطوة التالٌةٌتم فتح مستند فارغ افتراضًٌ 

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

 

 .تسمٌات انقر فوق .3

 .، تتوفر أمامك خٌارات عدٌدةخٌارات التسمٌة فً مربع حوار .4
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 التً تستخدمها لطباعة التسمٌاتنوع الطابعة  

 المورد الذي قام بإنتاج أوراق التسمٌات الخاصة بك 

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

 

 .، انقر فوق نوع الطابعة التً ستستخدمها لطباعة التسمٌاتمعلومات الطابعة ضمن .5

 .، انقر فوق اسم الشركة المصنِّعة ألوراق التسمٌة التً تستخدمهاتموردو التسمٌا ومن قائمة .6

 .، انقر فوق رقم المنتج الُمدرج على عبوة أوراق التسمٌةرقم المنتج من القائمة .7

 خٌارات التسمٌة خٌارات الموجودة فً مربع الحوارال ٌتطابق رقم المنتج الخاص بأوراق التسمٌات مع أي من ال

 .موافق بعد تحدٌد خٌارات التسمٌات التً ترٌدها، انقر فوق .8

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

 .عرض خطوط الشبكة ، انقر فوقجدول ، ثم فً المجموعةأدوات الجدول نضم تخطٌط التبوٌب

 استئناف دمح المراسالت

بمصدر البٌانات ومعلومات  Word إذا احتجت إلى إٌقاف العمل فً دمج المراسالت، فٌمكنك حفظ مستند التسمٌة الرئٌسً واستئناف عملٌة الدمج فً وقت الحق. ٌحتفظ

 .الحقل

 .الستئناف عملٌة الدمج، افتح المستندعندما تكون جاهًزا  .1

 .SQL رسالة تطلب منك تأكٌد الرغبة فً فتح المستند، ما سٌؤدي إلى تشغٌل أمر Word ٌعرض

لمنع  ال لنقر فوقإذا قمت بفتح مستند ال تعرف أنه متصل ببٌانات المصدر، فٌجب ا .نعم نظًرا ألن هذا المستند متصل ببٌانات المصدر وترٌد استرجاع البٌانات، انقر فوق .2

 .الوصول الضار المحتمل للبٌانات

 .ٌظهر النص الموجود فً المستند مع أي حقول قمت بإدراجها

 .، ثم استأنف عملكمراسالت انقر فوق عالمة تبوٌب .3
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 توصيل التسميات بقائمة العناوين

ا بمصدر البٌانات أو ملف البٌانات. إذا لم ٌكن لدٌك ملف بٌانات بالفعل، فٌمكنك إنشاءه لدمج معلومات فً التسمٌات، ٌجب توصٌل التسمٌات بقائمة العناوٌن التً تعرف أٌضً 

 .أثناء عملٌة دمج المراسالت

أثناء  بعض التغٌٌراتإذا كنت تستخدم قائمة موجودة، فتأكد من احتوائها على المعلومات المطلوب استخدامها، بما فً ذلك جمٌع األعمدة والصفوف. ٌمكنك إجراء    هام 

 .صال بهالدمج، بٌنما ال ٌمكنك فتح مصدر البٌانات بشكل منفصل أثناء الدمج. وتتم عملٌة الدمج بسهولة إذا كان مصدر البٌانات جاهًزا قبل االت

 اذتيار ملف للبيانات

  .تحدٌد المستلمٌن ، انقر فوقبدء دمج المراسالت ، فً المجموعةمراسالت ضمن عالمة التبوٌب .1

 

  

 

 

 :أحد اإلجراءٌن التالٌٌننفّذ  .2

 ًاستخدام جهات االتصال ف Outlook    ًإذا أردت استخدام قائمة "جهات االتصال" ف Microsoft Outlookتحدٌد من جهات اتصال ، فانقر فوق Outlook. 

 

 

 ."  Microsoft Outlookتلمٌحات حول استخدام قائمة "جهات اتصال لمزٌد من المعلومات حول استخدام قائمة جهات االتصال، راجع   هام 

 

 

 إذا كانت لدٌك ورقة عمل    استخدام ملف مصدر بٌانات موجود Microsoft Excel أو قاعدة بٌانات Microsoft Access أو نوع آخر من ملفات البٌانات، فانقر 

  .تحدٌد مصدر البٌانات ، ثم حدد موقع الملف من مربع الحواراستخدام القائمة الموجودة فوق

 

 .ٌتم تعرٌفه فً قاعدة البٌانات استعالم ، ٌمكنك تحدٌد بٌانات من أي جدول أوAccess ، ٌمكنك تحدٌد بٌانات من أي ورقة عمل أو نطاق مسمى داخل مصنف. فExcelً فً

 

 

 . Excelتلمٌحات حول تنسٌق البٌانات فًلدمج المراسالت، راجع  Excelللحصول على تلمٌحات حول تنسٌق البٌانات فً ورقة عمل   هام 

 

 

فً  كافة الملفات إذا لم ٌكن الملف مدرًجا، فحدد نوع الملف المناسب أو حدد .تحدٌد مصدر البٌانات بالنسبة ألي نوع آخر من ملفات البٌانات، حدد الملف من مربع الحوار

 :ناتفً عملٌة دمج المراسالت، ٌمكنك استخدام األنواع التالٌة من ملفات البٌا .أنواع الملفات المربع

 الملفات من برامج قواعد البٌانات األحادٌة المستوى والمستندة إلى ملف والتً قمت بتثبٌت موفر OLE DB أو برنامج تشغٌل ODBC  ّن معلها )عدد منها مضم 

Microsoft Office 2010). 

 ملف HTML ٌحتوي على جدول مفرد. ٌجب أن ٌحتوي الصف األول من الجدول على أسماء األعمدة، وأن تحتوي الصفوف األخرى على البٌانات. 

 دفاتر عناوٌن إلكترونٌة: 

 دفتر عناوٌن Microsoft Outlook 
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 قائمة جهات اتصال Microsoft Schedule+ 7.0 

  عناوٌن أخرى مشابهة تم إنشاؤها فً نظام مراسالت متوافق معأٌة قوائم MAPI مثلMicrosoft Outlook.  

 مستند Microsoft Word. ما الصفوف األخرى فٌجب أن ٌجب أن ٌحتوي المستند على جدول واحد. ٌجب أن ٌحتوي الصف األول من الجدول على عناوٌن األعمدة، أ

 .كمصدر بٌانات مصدر رأس تحتوي على السجالت التً ترٌد دمجها. ٌمكنك أًٌضا استخدام

 مفصولة بعالمات الفقرة سجالت بٌاناتولة )أو محددة( بأحرف جدولة، أو فواصل ومفص حقول بٌانات أي ملف نص ٌحتوي على. 

 ًإنشاء ملف بٌانات جدٌد ف Word    تم فتحه إلنشاء القائمة. ٌتم حفظ القائمة ، ثم استخدم النموذج الذي ٌكتابة قائمة جدٌدة إذا لم ٌكن لدٌك ملف بٌانات حتى اآلن، فانقر فوق

 .كتابة قائمة جدٌدة لقاعدة البٌانات الذي ٌمكنك إعادة استخدامه. لمزٌد من المعلومات، راجع (.mdb) كملف

  Microsoft Queryبمفرده(، فستتمكن أًٌضا من استخدام  Word 2010بدالً من تثبٌت Micr) osoft Office 2010إذا قمت بتثبٌت   مالحظة 

 .مصدر بٌانات خارجً واسترداد البٌانات التً ترٌدها من استعالم إلنشاء

 .فانتقل إلى الخطوة التالٌة إذا كنت جاهًزا للمتابعة،

 .إذا كنت بحاجة لمزٌد من المعلومات، فتابع القراءة

 "MICROSOFT OUTLOOK تلميخات خول استذدام قائمة "جهات اتصال
 .عملٌة مباشرة، لكن ٌمكن أن تواجه مشكلة ما. إلٌك بعض الحلول للمشاكل الشائعة التً قد تواجهها "Outlook عادًة ما ٌعتبر االتصال بالمجلد "جهات اتصال

 ى المجلد "جهات اتصالٌتعذر العثور علOutlook"  لالتصال به. 

 أتلقى رسائل خطأ حول برٌد العمالء والجداول. 

 تعذر االتصال بالمجلد "جهات اتصالOutlook"  فً "المجلدات العمومٌة". 

 لالتصال به "OUTLOOK يتعذر العثور على المجلد "جهات اتصال

 .Outlook ، أو تغٌٌر ملف تعرٌف بٌانات المستخدم لـOutlook فً إظهار هذا المجلد كدفتر عناوٌن برٌد إلكترونً قد ٌتعٌن علٌك تشغٌل الخاصٌة

 إظهار هذا المجلد كدفتر عناوٌن برٌد إلكترونً تشغٌل الخاصٌة

 .جهات االتصال ، انقر فوقMicrosoft Outlook من .1

 .من القائمة المختصرة خصائص الذي ٌحتوي على المعلومات التً ترٌد استخدامها لدمج المراسالت، ثم انقر فوق جهات االتصال انقر بزر الماوس األٌمن فوق المجلد .2

 .موافق ، ثم انقر فوقإظهار هذا المجلد كدفتر عناوٌن برٌد إلكترونً ، تأكد من تحدٌد خانة االختٌارOutlook دفتر عناوٌن عالمة التبوٌب ضمن .3

  Outlookالعودة إلى تلمٌحات

 Outlook ٌف المستخدم الخاص بك فًتغٌٌر ملف تعر

عبارة عن مجموعة من حسابات البرٌد اإللكترونً ودفاتر العناوٌن. عادًة ما تحتاج إلى ملف تعرٌف واحد لكنك إذا قمت بمشاركة جهاز  Outlook ملف تعرٌف المستخدم لـ

خرى، فٌمكنك إعداد أكثر من ملف تعرٌف واحد. إذا كنت تستخدم عند بدء عملٌة دمج الكمبٌوتر الخاص بك مع أشخاص آخرٌن أو استخدمت دفاتر عناوٌن مختلفة ألغراض أ

 .المراسالت ملف تعرٌف ال ٌتضمن المجلد "جهات االتصال" الذي ترٌد استخدامه، فلن ٌتوفر ذلك المجلد

رٌف، فاختر ملف التعرٌف الذي ٌتضمن المجلد "جهات االتصال" الذي إذا تمت مطالبتك بملف تع .Outlook للتبدٌل إلى ملف تعرٌف مستخدم مختلف، فقط قم بإعادة تشغٌل

 .ترٌد استخدامه فً دمج المراسالت

 :بحٌث ٌطالبك بذلك. إلٌك كٌفٌة القٌام بذلك Outlook إذا لم تطالب بملف تعرٌف وتعرف أنه لدٌك أكثر من ملف، فقد تحتاج إلى إعداد

 .Outlook قم بإنهاء .1

 .برٌد ، ثم انقر فوقحسابات المستخدم وقفً لوحة التحكم، انقر ف .2

 .إظهار ملفات التعرٌف انقر فوق .3

 .موافق ، ثم انقر فوقالمطالبة بتعٌٌن ملف تعرٌف الستخدامه ، انقر فوقOutlook لكً تتم مطالبتك بتحدٌد ملف تعرٌف كلما قمت بتشغٌل .4
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  Outlookالعودة إلى تلمٌحات

 .أتلقى رسائل ذطأ خول بريد العمالء والجداول

 Windows Internet كبرنامج البرٌد اإللكترونً االفتراضً فً Outlook ولم ٌتم إعداد Word إذا حاولت االتصال بالمجلد "جهات االتصال" أثناء دمج المراسالت فً

Explorerقى رسالة تعرض ما ٌلً، فستتل: 

، وتعٌٌنه كعمٌل برٌد Microsoft Outlook إما أنه ال ٌوجد عمٌل برٌد افتراضً أو أنه ٌتعذر على عمٌل البرٌد الحالً تحقٌق مطلب المراسالت. الرجاء تشغٌل"

 ".افتراضً

 :لتفادي تلقً هذه الرسالة أثناء دمج المراسالت، قم بما ٌلً

 .""ملفانقر فوق عالمة التبوٌب  .1

 .خٌارات انقر فوق .2

 .موافق ، ثم انقر فوقالبرنامج االفتراضً للبرٌد اإللكترونً وجهات االتصال والتقوٌم Outlook جعل ، حدد خانة االختٌارخٌارات البدء ضمن .3

 ."Outlook مرًة أخرى، وافتح مستند دمج المراسالت، واتصل بالمجلد "جهات اتصال Word ابدأ تشغٌل

  Outlookالعودة إلى تلمٌحات

 في المجلدات العمومية "OUTLOOK تعذر االتصال بالمجلد "جهات اتصال

 :فستتلقى رسالة تعرض ما ٌلً وحاولت االتصال بالمجلد "جهات االتصال" فً مجلدات عمومٌة، Word إذا بدأت عملٌة دمج المراسالت فً

 ".ٌتعذر إكمال هذه العملٌة بسبب فشل مشغل مربع الحوار أو قاعدة البٌانات. الرجاء المحاولة مرًة أخرى فً وقت الحق"

 .إذا حاولت مرًة أخرى الحقاً، فستظهر الرسالة نفسها

 .Microsoft Outlook راسالت، علٌك بدء عملٌة دمج المراسالت من داخلالستخدام مجلد جهات االتصال فً "مجلدات عمومٌة" كملف البٌانات لدمج الم

  Outlookالعودة إلى تلمٌحات

 EXCEL تلميخات خول تنسيق البيانات في
نسًبا مئوٌة أو قٌم عمالت أو رموًزا برٌدٌة، ٌمكنك المحافظة على التنسٌق الرقمً للبٌانات عن طرٌق استخدام "تبادل  تتضمن Excel إذا كان ملف البٌانات ورقة عمل

 الذي ٌتكون من خمسة 57865على سبٌل المثال، ٌمكنك التأكد من أنه ال ٌتم عرض الرمز البرٌدي  .Word من Excel لالتصال بورقة عمل "(DDE) البٌانات الدٌنامٌكً

 .()بدون صفر البداٌة 7865أرقام من ملف البٌانات الخاص بك على أنه 

 .Word قبل االتصال بورقة العمل، قم بما ٌلً فً

 .انقر فوق عالمة التبوٌب ملف .1

 .انقر فوق خٌارات .2

 .خٌارات متقدمة انقر فوق .3

 .فتحتأكٌد تحوٌل تنسٌق الملف عند ال ، وحدد خانة االختٌارعام قم بالتمرٌر حتى المقطع .4

 .موافق انقر فوق .5

استخدام القائمة  ، ثم انقر فوقتحدٌد المستلمٌن ، انقر فوقمراسالتمن عالمة التبوٌب بدء دمج المراسالت بما أّن المستند الرئٌسً لدمج المراسالت مفتوح، فً مجموعة .6

 .الموجودة

 .مزدوًجا فوقها، وانقر نقًرا تحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار Excel حدد موقع ورقة عمل .7
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 .موافق ، ثم انقر فوقMS Excel Worksheets via DDE  (xls.*) ، انقر فوقتأكٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .8

 .إظهار الكل ، فحدد خانة االختٌارMS Excel Worksheets via DDE   (xls.*)إذا لم تشاهد   مالحظة 

ى نطاق الخالٌا ، لـMicrosoft Excel فً مربع الحوار .9 ، حدد نطاق الخالٌا أو ورقة العمل التً تحتوي على المعلومات التً ترٌد دمجها، ثم انقر أو النطاق المسمَّ

 .موافق فوق

 .بعد االتصال بورقة العمل تأكٌد التحوٌل عند الفتح لتفادي المطالبة كلما قمت بفتح ملف بٌانات، ٌمكنك إلغاء تحدٌد خانة االختٌار   مالحظة 

 ة جديدةكتابة قائم
 .، اكتب المعلومات الخاصة بالعنوان أو السجل األول، الذي ترٌد تضمٌنه فً دمج التسمٌةقائمة عناوٌن جدٌدة من مربع الحوار .1

 .، ثم قم بإجراء التغٌٌرات المطلوبةتخصٌص أعمدة إذا أردت إضافة أعمدة أو إزالتها، فانقر فوق

، ثم اكتب المعلومات الخاصة بالسجل التالً. تابع كتابة المعلومات حتى تنتهً منها لكافة السجالت إدخال جدٌد ، انقر فوقبعد كتابة كافة المعلومات الخاصة بالسجل األول .2

 .المطلوب تضمٌنها

 .موافق عند اكتمال القائمة الجدٌدة، انقر فوق .3

 .حفظ ، اكتب اسًما للقائمة الجدٌدة، ثم انقر فوقحفظ قائمة العناوٌن فً مربع الحوار .4
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 تنقيد قائمة المستلمين

 .عند االتصال بملف بٌانات معٌن، قد ال ترغب فً دمج المعلومات من كافة السجالت )الصفوف( الموجودة فً ملف البٌانات هذا فً التسمٌات

 .االنتقال إلى الخطوة التالٌة إذا كنت ترغب فً استخدام القائمة بالكامل، فٌمكنك

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

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

 

 :، قم بأي مما ٌلًالمراسالتمستلمو دمج  فً مربع الحوار .2

 بإلغاء تحدٌد هذه الطرٌقة أكثر إفادًة إذا كانت القائمة الخاصة بك قصٌرة. حدد خانات االختٌار الموجودة بجانب المستلمٌن الذٌن ترٌد تضمٌنهم وقم     تحدٌد سجالت فردٌة

  .خانات االختٌار الموجودة بجانب المستلمٌن الذٌن ترٌد استثناءهم

 

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

ء تحدٌد خانات االختٌار الخاصة بالسجالت التً ال ترٌدها فقط. وبنفس الطرٌقة، إذا أردت تضمٌن معظم القائمة، فحدد خانة االختٌار الموجودة فً صف الرأس، ثم قم بإلغا

 .ترٌد تضمٌنها

 

 ًدا لفرز القائمة انقر فوق عنوان عمود العنصر المراد الفرز وفًقا له. ٌتم فرز القائمة بترتٌب أبجدي تصاعدي )من أ إلى ي(. انقر فوق عنوان العمود مجد    فرز السجالت

  (بترتٌب أبجدي تنازلً )بدًءا من ي إلى أ

 

 .تصفٌة وفرز فً مربع الحوار فرز السجالت واختر تفضٌالت الفرز ضمن عالمة التبوٌب تنقٌح قائمة المستلمٌن ضمن فرز إذا كنت ترغب فً فرز أكثر تعقًٌدا، فانقر فوق

ا حسب اسم العائلة  ًٌ  .داخل كل رمز برٌدي والرموز البرٌدٌة المدرجة بترتٌب رقمًعلى سبٌل المثال، ٌمكنك استخدام نوع الفرز هذا إذا أردت ترتٌب عناوٌن المستلمٌن أبجد

 

 خانات االختٌار أو  ٌكون هذا اإلجراء مفًٌدا إذا كانت القائمة تحتوي على سجالت ال ترٌد مشاهدتها أو تضمٌنها فً الدمج. بعد تصفٌة القائمة، ٌمكنك تحدٌد    تصفٌة السجالت

 .ئهاإلغاء تحدٌدها لتضمٌن السجالت أو استثنا

 :لتصفٌة السجالت، قم بما ٌلً

 .تصفٌة ، انقر فوقتنقٌح قائمة المستلمٌن ضمن .1

 .، اختر المعاٌٌر التً ترٌد استخدامها لعامل التصفٌةتصفٌة وفرز فً مربع الحوار تصفٌة السجالت ضمن عالمة التبوٌب .2

فً  ٌساوي ، وانقر فوقحقل فً القائمةالبلد أو المنطقة على سبٌل المثال، إلنشاء تسمٌات للعناوٌن التً تقوم بإدراج أسترالٌا على أنها البلد/المنطقة فقط، انقر فوق

 .مقارنة مع أو حددها فً القائمة أسترالٌا ، واكتبمقارنة القائمة

 .، ثم اختر معاٌٌر إضافٌةOr أو And ة، انقر فوقإلجراء مزٌد من التحسٌنات على عامل التصفٌ .3

الخاص  اسم الشركة ولم ٌكن الحقل مٌونخ الخاص بها على مدٌنة على سبٌل المثال، إلنشاء تسمٌات لوحدات األعمال فقط فً مٌونخ، قم بتصفٌة السجالت التً ٌحتوي الحقل

ا، فستتضمن عملٌة دمج المراسالت كافة عناوٌن مٌونخ، وكذلك كافة العناوٌن التً تتضمن اسم الشركة، فً عامل التصفٌة هذ And بدالً من Or بها فارًغا. إذا استخدمت

 .بصرف النظر عن المدٌنة

 إلضافة مستلمٌن إلى القائمة، قم بتنفٌذ اإلجراءات التالٌة    إضافة مستلمٌن: 

 .، انقر فوق اسم ملف البٌاناتمصدر البٌانات ضمن .1
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 .تحرٌر انقر فوق .2

 .، ثم اكتب المعلومات الخاصة بذلك المستلمإدخال جدٌد ، انقر فوقتحرٌر مصدر البٌانات ربع الحوارفً م .3

 .ة، إن أمكن ذلكبناًء على نوع مصدر البٌانات المستخدم، قد ال تتوفر بعض العملٌات. تأكد أن ملف البٌانات مكتمل قبل توصٌله بالمستند الرئٌسً للتسمٌ   تلمٌح 

للتحقق من صحة عناوٌن  مستلمو دمج المراسالتفً مربع الحوار التحقق من العناوٌن قمت بتثبٌت برنامج للتحقق من صحة العناوٌن، فٌمكنك النقر فوقإذا    مالحظة 

 .المستلمٌن
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 إضافة عناصر نائبة، تسمى خقول دمح المراسالت، إلى التسميات

ا إلضافة عناصر نائبة تظهر مكان ظهور العناوٌن على كل من التسمٌات. ٌمكنك أًٌضا كتابة النص الذي ترٌد تكراره بعد تأمٌن اتصال التسمٌات بقائمة العناوٌن، تكون جاهزً 

 .على كل من التسمٌات، كشعار الشركة أو عنوان المرسل على تسمٌة الشحن

 .التعٌٌن والدمج إذا كنت على دراٌة بطرٌقة عمل حقول دمج المراسالت، فٌمكنك االنتقال إلى

 .إذا أردت معرفة المزٌد حول طرٌقة عمل حقول دمج المراسالت، فتابع القراءة

 خول خقول دمح المراسالت

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

 

 

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

 .بإنشاء تسمٌة لكل سجل حٌن تجري دمًجا للمراسالت Word معلومات. ٌقومإّن الصفوف الموجودة فً ملف البٌانات تمثل سجالت من ال 

 

ظهر فً ذلك الموقع، كاالسم أو عن طرٌق وضع حقل فً التسمٌة األولٌة التً تقوم بإعدادها )مستند التسمٌة الرئٌسً(، ستشٌر إلى أنك ترٌد فئة معٌنة من المعلومات كً ت

 .العنوان

 

ال تظهر عالمتا االقتباس فً التسمٌات )» «(. دمج مراسالت فً المستند الرئٌسً للتسمٌات، ٌكون اسم الحقل دائًما محاًطا بعالمتً االقتباس حٌن تدرج حقل    مالحظة 

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

 ماذا يخصل خين تقوم بالدمح

الموجود فً ملف البٌانات  مج، تقوم المعلومات من الصف األول الموجود فً ملف البٌانات باستبدال الحقول إلنشاء التسمٌة األولى. تقوم المعلومات من الصف الثانًعند الد

 .باستبدال الحقول إلنشاء التسمٌة الثانٌة، وهكذا
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 العمل باستخدام الحقول: أمثلة

 .ف البٌانات إلى التسمٌة كحقل. ٌمنحك هذا مرونًة عند تصمٌم التسمٌاتٌمكنك إضافة عنوان عمود من مل

لتخزٌن تارٌخ انتهاء فترة  ExpireDate على سبٌل المثال، افترض أن قائمة المراسالت خاصة بالمشتركٌن فً الرسالة اإلخبارٌة وٌتضمن ملف البٌانات عموًدا اسمه

فً مستند رئٌسً للتسمٌة قبل تشغٌل عملٌة الدمج، فسٌرى كل مشترك تارٌخ انتهاء صالحٌة اشتراكه فً بطاقة  «ExpireDate» صالحٌة االشتراك. إذا وضعت الحقل

 .المراسالت الخاصة به

 :مثلٌمكنك دمج الحقول وفصلها بعالمات الترقٌم. على سبٌل المثال، إلنشاء عنوان، ٌمكنك إعداد الحقول الموجودة فً مستند التسمٌة الرئٌسً 

 "م األول" "اسم العائلةاالس"

 "عنوان الشارع"

 "المدٌنة"، "الوالٌة" "الرمز البرٌدي"

حقوالً مركبة تقوم بتجمٌع عدد من الحقول مًعا. مثالً، حقل "كتلة العناوٌن" عبارة عن  Word بالنسبة للعناصر التً تستخدمها بكثرة، مثل كتل العناوٌن وأسطر الترحٌب، ٌوفر

 .فً ذلك االسم األول واسم العائلة وعنوان الشارع والمدٌنة والرمز البرٌدي مجموعة لعدة حقول، بما

 

 .فً العنوان (السٌد حاتم عٌاد) ٌمكنك تخصٌص محتوى كل من هذه الحقول المركبة. مثالً، قد ترٌد تحدٌد تنسٌق اسم رسمً

 تعيين خقول دمح المراسالت إلى ملف البيانات
إلى األعمدة فً ملف  Word ثور على عمود فً ملف البٌانات الذي ٌتوافق مع عنصر عنوان، قد تحتاج إلى تعٌٌن حقول دمج المراسالت فًالع Word للتأكد من أنه ٌمكن لـ

 .البٌانات

 .مراسالت ضمن عالمة تبوٌب كتابة الحقول وإدراجها فً مجموعة تطابق الحقول لتعٌٌن الحقول، انقر فوق
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 .قولتطابق الح ٌتم فتح مربع الحوار

 

 .تكون عناصر العنوان مدرجة جهة الٌمٌن. ٌتم سرد عناوٌن األعمدة الموجودة فً ملف البٌانات على الٌسار

ا بمطابقة العمود Word بالبحث عن العمود الذي ٌتوافق مع كل عنصر. فً الرسم التوضٌحً، ٌقوم Word ٌقوم ًٌ  لىلكن تعذر ع .لقب المجاملة لملف البٌانات مع العنوانتلقائ

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

لقب  فً عدم تطابقفً القائمة الموجودة على الٌسار، ٌمكنك تحدٌد العمود من ملف البٌانات الذي ٌتوافق مع العنصر الموجود على الٌمٌن. لٌست هناك مشكلة 

ف فرٌدمو المجاملة م دمجه ال تتطلب تسمٌة دمج المراسالت استخدام كل حقل. إذا قمت بإضافة حقل ال ٌحتوي على بٌانات من ملف البٌانات، فسٌظهر فً المستند الذي ت .عرِّ

 .عادًة سطر فارغ أو حقل مخفً — كعنصر نائب فارغ

 كتابة المختوى وإضافة العناصر النائبة، أو الخقول

 .التً تقوم بإعدادها )مستند التسمٌة الرئٌسً(، اكتب أي محتوى ترٌده أن ٌظهر على كل تسمٌة فً التسمٌة األولٌة .1

 .إدراج ضمن عالمة التبوٌب رسومات توضٌحٌة فً المجموعة صورة إلضافة صورة كشعار مثالً، انقر فوق

 .انقر فً المكان المطلوب إدراج الحقل به .2

 .مراسالت عالمة تبوٌب ضمن كتابة الحقول وإدراجها استخدم مجموعة .3

 

 :قم بإضافة أحد الخٌارات التالٌة .4

 كتلة العناوٌن مع االسم والعنوان ومعلومات أخرى

 حقول فردٌة

  Outlookالحقول المخصصة من جهات اتصال

 .تحدٌث التسمٌات، انقر فوقكتابة الحقول وإدراجها عند االنتهاء من إعداد التسمٌة األولى بالطرٌقة التً ترٌدها، فً المجموعة .5

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

  مالحظات 

  ا أو استخدام األمر)»» ««( ال ٌمكنك كتابة أحرف حقول الدمج ًٌ  .علٌك استخدام خٌار دمج المراسالت .إدراج فً القائمة رمز ٌدو

 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 لحقولتبدٌل رموز ا إذا أردت عرض النتائج بدالً من الرموز، فانقر بزر الماوس األٌمن فوق رمز الحقل، ثم انقر فوق
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 تنسيق البيانات المدمجة

المعلومات التً تكتبها فً الخالٌا على أنها بٌانات خام. ال ٌتم تخزٌن التنسٌق  Microsoft Excelو Microsoft Access تخزن برامج قواعد البٌانات وأوراق العمل، مثل

فٌؤدي إلى دمج البٌانات غٌر  Word لوان، فً البٌانات الخام. أما دمج معلومات من ملف بٌانات إلى مستند، مثل الخطوط واألExcel أو Access الذي تقوم بتطبٌقه فً

 .المنسقة، بدون التنسٌقات المطبقة علٌه

 إضافة تنسٌق

 .اللتٌن تحٌطان بالحقل)» «( حدد حقل دمج المراسالت. تأكد أن التحدٌد ٌتضمن عالمتً االقتباس  .1

 .لمزٌد من الخٌارات خط مربع الحوار، قم بتطبٌق التنسٌق المطلوب. أو انقر فوق مشغلخط ، فً المجموعةصفحة الرئٌسٌةال ضمن عالمة التبوٌب .2

ضمن عالمة  فقرة مشغل مربع الحوار للحد من المسافات الزائدة بٌن األسطر فً العناوٌن الموجودة على التسمٌات، ٌجب تحدٌد األسطر، والنقر فوق   هام 

فً المربعٌن الموجودٌن قبل المسافات وبعدها. إذا كنت تستخدم حقل الدمج "كتلة العناوٌن"، فحدد الحقل بالكامل، بما فً ذلك عالمات  5، ثم كتابة لصفحة الرئٌسٌةا التبوٌب

 .، ثم قم بضبط المسافات)» «(االقتباس 
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 معاينة التسميات وإكمال دمجها وطباعتها

ا بالمعاٌنة، فٌمكنكبعد إضافة حقول إلى التسمٌة األ ًٌ إكمال عملٌة  ولٌة التً تقوم بإعدادها )مستند التسمٌة الرئٌسً(، ستكون جاهًزا لمعاٌنة نتائج دمج المراسالت. إذا كنت مكتف

 .دمج المراسالت

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

 :مراسالت من عالمة التبوٌب معاٌنة النتائج ٌلً فً المجموعةللمعاٌنة، قم بأي مما 

 

 معاٌنة النتائج انقر فوق. 

 مراسالت ضمن عالمة تبوٌب معاٌنة النتائج ، فً المجموعةالسجل السابقو السجل التالً قم بتصفح كل تسمٌة بالنقر فوق زر. 

 البحث عن مستلم قم بمعاٌنة مستند معٌن بالنقر فوق. 

، حٌث ٌمكنك مستلمو دمج المراسالت لفتح مربع الحوار مراسالت ضمن عالمة التبوٌب بدء دمج المراسالت فً المجموعة تحرٌر قائمة المستلمٌن نقر فوقا   مالحظة 

 .تصفٌة القائمة أو مسح مستلمٌن إذا رأٌت سجالت ال ترٌد تضمٌنها

 

لى الصفحة. حٌن تتصفح التسمٌات، ٌتم عرض السجل النشط فً الخلٌة األولى من الجدول، مع باستخدام جدول لتخطٌط ورقة ذات تسمٌات ع  Wordٌقوم   مالحظة 

سٌقوم بإنشاء ورقة من التسمٌات لكل سجل فً ملف البٌانات، ولكن لٌست هذه  Word السجالت التالٌة المعروضة فً خالٌا الحقة. قد تمنحك طرٌقة العرض هذه انطباًعا بأن

 .هً الحال هنا

 لدمحإكمال ا

 .ٌمكنك طباعة التسمٌات أو تعدٌلها كل على حدة. وٌمكنك طباعة كافة التسمٌات أو مجموعة فرعٌة منها فقط أو تعدٌلها

م سجالت، دالً من تحدٌد أرقاإذا كنت ترٌد طباعة مجموعة فرعٌة من التسمٌات، فٌمكنك تحدٌد المجموعة بواسطة نطاق من أرقام سجالت. أما إذا كنت ترٌد طباعة صفحات ب

 .تغٌٌر التسمٌات الفردٌة فاتبع اإلرشادات الواردة بالمقطع

 طباعة التسمٌات

  .ستنداتطباعة الم ، ثم انقر فوقإنهاء ودمج ، انقر فوقإنهاء ، فً المجموعةمراسالت ضمن عالمة التبوٌب .1

 

http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA101854798.aspx#BM5.1
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA101854798.aspx#BM5.1
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ا فقط أو مجموعة فرعٌة للمجموعة التً تحددها حسب رقم ال .2 ًٌ  .سجلاختر ما إذا كنت ستطبع مجموعة كاملة من التسمٌات أو التسمٌة المعروضة حال

 تغٌٌر التسمٌات الفردٌة

 .مستندات المفردةتحرٌر ال ، ثم انقر فوقإنهاء ودمج ، انقر فوقإنهاء ، فً المجموعةمراسالت ضمن عالمة التبوٌب .1

 

  

 

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

 .التسمٌات التً ترٌد تحرٌرها إلى ملف واحد

 .طباعة ، ثم النقر فوق الزرطباعة، ثم النقر فوقملف مكنك طباعة التسمٌات بالنقر فوق عالمة التبوٌببعد إنهاء تحرٌر الملف الجدٌد الخاص بالتسمٌات، ٌ

 حفظ مستند التسمٌة الرئٌسً

ً للتسمٌات نفسه فكرة جٌدة ستند الرئٌستذكر أن التسمٌات المدمجة التً تقوم بحفظها منفصلة عن التسمٌة األولٌة التً تقوم بإعدادها )مستند التسمٌة الرئٌسً(. ٌعتبر حفظ الم

 .إن كنت تخطط الستخدامه فً عملٌة دمج مراسالت أخرى

تطالب باختٌار ما إذا كنت ترٌد دمج حٌن تحفظ المستند الرئٌسً للتسمٌات، تقوم بحفظ اتصاله بملف البٌانات. وفً المرة التالٌة التً ستفتح فٌها مستند التسمٌة الرئٌسً، س

 .نات مرة أخرى فً مستند التسمٌة الرئٌسًالمعلومات من ملف البٌا

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

 فسٌتم قطع االتصال بٌن مستند التسمٌة الرئٌسً وملف البٌانات. ٌصبح مستند التسمٌة الرئٌسً مستندال إذا قمت بالنقر فوق ، Word  .ا ًٌ وٌتم استبدال الحقول بالمعلومات قٌاس

 .الفرٌدة من السجل األول

 


