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استخدام دمج المراسالت إلرسال رسائل البرٌد اإللكترونً المخصصة إلى 

 قائمة عناوٌن البرٌد اإللكترونً
 

ونً. تحتوي كل رسالة على نفس إذا أردت إرسال برٌد إلكترونً مخصص لمستلمٌن فً قائمة العناوٌن الخاصة بك، ٌمكنك استخدام دمج الرسائل إلنشاء رسائل البرٌد اإللكتر

رسالة فرٌداً. على سبٌل المثال، فً البرٌد اإللكترونً الخاص بالعمالء، ٌمكن أن تكون كل رسالة مخصصة لعنوان كل عمٌل نوع المعلومات، غٌر أنه ٌكون محتوي كل 

 .حسب االسم. تأتً المعلومات الفرٌدة فً كل رسالة حسب اإلدخاالت فً ملف البٌانات

ً برٌد منفصل حٌث ٌكون كل مستلم هو المستلم الوحٌد لكل رسالة. ٌكون هذا بعكس بث رسالة عالوة على ذلك، باستخدام دمج المراسالت، تكون كل رسالة برٌد إلكترونً ه

 .الموجود فً الرسالة (bcc) "برٌد إلكترونً لمجموعة من المستلمٌن أو إخفاء مستلمٌن فً السطر "مخفٌة

  مالحظات 

 ٌجب أن ٌكون لدٌك برنامج مرسل "برٌد "MAPI متوافق مثبت. ُتمكن قدرات Outlook MAPI ( واجهة برمجة تطبٌقات الرسائل) Microsoft Office Word و 

Microsoft Office Outlook من مشاركة المعلومات عند إرسال رسائل برٌد إلكترونً مدمجة. 

 ٌجب أن تستخدم نفس إصدارات Outlook و Word. إذا كنت تستخدم Microsoft Office Word 2007ٌجب استخدام ، Microsoft Office Outlook 2007 

 .أٌضاً 

 اسطة وضعه على السطر "إلى" ال ٌمكنك إضافة مستلمٌن لسطر )مخفٌة(. ال ٌوفر دمج المراسالت طرٌقة الختٌار المستلمٌن الملحقٌن. ٌتسلم كل متلق نسخة من الرسالة بو

 .الخاص بالرسالة

 :تستلزم عملٌة دمج المراسالت إجراء الخطوات التالٌة بشكل كامل

 .ٌحتوي المستند الرئٌسً على نص ورسومات متشابهة فً كل رسالة برٌد إلكترونً. على سبٌل المثال، شعار الشركة أو نص الرسالة .تعٌٌن رسالة البرٌد اإللكترونً .1

فً دمج المراسالت. تعتبر قائمة العناوٌن هً ملف  Word تعتبر قائمة العناوٌن هً مصدر البٌانات الذي ٌستخدمه .اتصال مستند رسالة البرٌد اإللكترونً بقائمة العناوٌن .2

 .ٌتم إرسال الرسائل إلٌهٌحتوي على عناوٌن البرٌد اإللكترونً الذي س

موجودة على رسالة لكل عنوان برٌد إلكترونً فً قائمة العناوٌن. إذا أردت إنشاء رسائل لعناوٌن برٌد إلكترونً معٌنة فقط  Word ٌنشئ .تحسٌن قائمة المستلمٌن أو العناصر .3

 .قائمة العناوٌن الخاصة بك، ٌمكنك اختٌار أي العناوٌن أو السجالت ترٌد تضمٌنها

المراسالت، تتم تعبئة حقول دمج المراسالت بمعلومات من قائمة العناوٌن  عند تنفٌذ دمج .إضافة عناصر نائبة، تسمى حقول دمج المراسالت، لرسالة البرٌد اإللكترونً .4

 .الخاصة بك

 .ٌمكنك معاٌنة كل رسالة قبل إرسال المجموعة بأكملها .معاٌنة الدمج وإكماله .5

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

بدء دمج  ، الذي ٌقودك خطوة بخطوة أثناء العملٌة. الستخدام جزء المهام، فً المجموعة دمج المراسالت ٌمكنك أٌضاً تنفٌذ دمج المراسالت باستخدام جزء المهام   تلمٌح 

تحدٌد نوع  من العملٌة، وأسفل 1فً الخطوة  .معالج دمج البرٌد خطوة بخطوة ، ثم انقر فوقبدء دمج المراسالت فوق، انقر مراسالت ، على عالمة التبوٌبالمراسالت

 .رسائل برٌد إلكترونً انقر فوق المستند
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 تعيين المستند األساسي لرسالة البريد اإللكتروني

 .Word ابدأ العمل باستخدام .1

 .وحاً. إذا قمت بغلقه، لن تتوفر األوامر الموجودة فً الخطوة التالٌةٌفتح مستند فارغ بشكل افتراضً. اتركه مفت

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

 .رسائل البرٌد اإللكترونً انقر فوق .3

 استئناف دمح المراسالت

بمصدر البٌانات ومعلومات  Word حفظ المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً واستئناف الدمج فٌما بعد. ٌحتفظإذا أردت التوقف عن العمل فً دمج المراسالت، ٌمكنك 

 .لموضعك فً جزء المهام عند استئناف الدمج Word ، ٌعوددمج المراسالت الحقل. إذا كنت تستخدم جزء المهام

 .عندما تكون جاهزاً الستئناف الدمج، قم بفتح المستند .1

 .SQL رسالة تطلب منك تأكٌد الرغبة فً فتح المستند، والتً ستؤدي إلى تشغٌل األمر Word رضٌع

لمنع  ال إذا قمت بفتح مستند ال تعرف أنه متصل ببٌانات المصدر، ٌجب النقر فوق .نعم نظراً ألن هذا المستند متصل ببٌانات المصدر وترٌد استرجاع البٌانات، انقر فوق .2

 .تمل للبٌاناتالوصول الضار المح

 .ٌظهر النص الموجود فً المستند مع أي حقول مرغوبة

 .، واستأنف العمل مراسالت انقر فوق عالمة التبوٌب .3

 

 اتصال مستند رسالة البريد اإللكتروني بقائمة العناوين الذاصة بك

العناوٌن الخاصة بك، ٌسمى أٌضاً مصدر البٌانات أو ملف البٌانات. إذا لم ٌكن لدٌك لدمج معلومات فً المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً، ٌجب توصٌل المستند بقائمة 

 .ملف بٌانات بالفعل، ٌمكنك إنشاؤه أثناء عملٌة دمج المراسالت

 .تأكد من احتواء ملف البٌانات على عمود خاص بعنوان البرٌد اإللكترونً. ستحتاج هذا العمود الحقاً أثناء العملٌة   مالحظة 
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 تيار ملف للبياناتاذ

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

 

 :قم بأحد اإلجراءٌن التالٌٌن .2

 ًإذا أردت استخدام قائمة جهات االتصال ف Outlookتحدٌد من جهات اتصال ، انقر فوق Outlook. 

  "Outlookتلمٌحات حول استخدام 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

 .د مصدر البٌاناتتحدٌ ، ثم حدد موقع الملف فً مربع الحوارموجودة

ٌ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

فً  كافة الملفات إذا لم ٌكن الملف مدرجاً فً القائمة، حدد نوع الملف المناسب أو حدد .تحدٌد مصدر البٌاناتات، حدد الملف فً مربع الحواربالنسبة لنوع آخر من ملف البٌان

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

 موفر ت األحادٌة المستندة إلى ملف، والتً قمت بتثبٌتالملفات من برامج قواعد البٌاناDB-OLE  أو برنامج تشغٌل ODBC  من أجلها )عدد منها مضّمن

 .(Microsoft Office مع

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

 دفاتر عناوٌن إلكترونٌة: 

 دفتر عناوٌن Microsoft Outlook 

 قائمة جهات اتصال Microsoft Schedule+ 7.0 

 الت متوافق معأٌة قوائم عناوٌن أخرى مشابهة تم إنشاؤها فً نظام مراسMAPI   مثلOutlook.  

  تحتوي المستند. ٌجب أن ٌحتوي المستند على جدول واحد. ٌجب أن ٌحتوي الصف األول من الجدول على عناوٌن األعمدة، أما الصفوف األخرى فٌجب أن

 .كمصدر بٌانات مصدر رأس ك أٌضاً استخدامعلى السجالت التً ترٌد دمجها. ٌمكن

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

  Excelتلمٌحات لتنسٌق البٌانات فً

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

 .الذي ٌمكنك إعادة استخدامه

واسترداد  استعالم إلنشاء  Microsoft Queryفقط(، ٌمكنك أٌضاً استخدام  Wordبدالً من تثبٌت ) Microsoft Office 2007إذا قمت بتثبٌت نظام   مالحظة 

 .مصدر بٌانات خارجً البٌانات التً ترٌدها من

 

 تنقيد قائمة المستلمين أو العناصر

فً ملف البٌانات فً المستند الرئٌسً لرسالة البرٌد اإللكترونً. إذا كان ملف  عند االتصال بملف بٌانات محدد، قد ال تحتاج إلى دمج المعلومات من كافة السجالت الموجودة

 .من استكمال عملٌة الدمج Word البٌانات ٌحتوي على سجالت بال عناوٌن برٌد إلكترونً، ثم ٌحذفها من دمج البرٌد اإللكترونً. وإال، لن ٌتمكن
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 :ناصر فً ملف البٌانات، قم بما ٌلًلحصر قائمة المستلمٌن أو استخدام مجموعة فرعٌة من الع

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

 

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

 ات االختٌار الموجودة بجانب المستلمٌن الذي ترٌد تضمٌنهم وقم بإلغاء تحدٌد خانات تعد هذه الطرٌقة مفٌدًة جداً إذا كانت القائمة قصٌرة. حدد خان    حدد سجالت فردٌة

 .االختٌار الموجودة بجانب المستلمٌن المراد استثناءهم

حدٌد تلك السجالت التً ترٌدها تفً حالة الرغبة فً تضمٌن مجموعة قلٌلة فقط من السجالت فً عملٌة الدمج، ٌمكنك إلغاء تحدٌد خانة االختٌار الموجودة فً صف الرأس، ثم 

متعلقة بالسجالت التً ال ترٌد فقط. وبنفس الطرٌقة، إذا أردت تضمٌن معظم القائمة، حدد خانة االختٌار الموجودة فً صف الرأس، ثم قم بإلغاء تحدٌد خانات االختٌار ال

 .تضمٌنها

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

 .(للفرز بترتٌب أبجدي تنازلً )من ي إلى أ

 .تصفٌة وفرز لحوارلمربع ا فرز السجالت واختر تفضٌالت الفرز الموجودة ضمن عالمة التبوٌب تنقٌح قائمة المستلمٌن ضمن فرز إذا أردت فرزاً أكثر تعقٌداً، انقر فوق

 االختٌار هذا األمر مفٌد إذا كانت القائمة تحتوي على سجالت ال ترٌد مشاهدتها أو تضمٌنها فً الدمج. بعد تصفٌة القائمة، ٌمكنك استخدام خانات     تصفٌة السجالت

 .لتضمٌن السجالت أو استثنائها

 :لتصفٌة السجالت، قم بما ٌلً

 .تصفٌة ر فوق، انقتنقٌح قائمة المستلمٌن ضمن .1

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

فً  ٌساوي ،حقل ةفً القائم "البلد أو المنطقة" على سبٌل المثال، إلنشاء رسائل برٌد إلكترونً للعناوٌن فقط التً تسرد أسترالٌا على أنها البلد/المنطقة، انقر فوق

 .مقارنة مع فً القائمة أسترالٌا، ومقارنة القائمة

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

فارغاً.  اسم الشركة وال ٌكون الحقل دبً على دٌنةمعلى سبٌل المثال، إلنشاء رسائل برٌد إلكترونً لوحدات األعمال فً دبً، قد تقوم بتصفٌة السجالت حٌث ٌحتوي الحقل

 .فً عامل التصفٌة هذا، ستتضمن عملٌة الدمج كافة عناوٌن دبً، وكافة العناوٌن التً تتضمن اسم الشركة، بصرف النظر عن المدٌنة And بدالً من Or إذا استخدمت

للتحقق من صحة عناوٌن  مستلمو دمج المراسالتفً مربع الحوار التحقق من العناوٌن لنقر فوقإذا قمت بتثبٌت برنامج للتحقق من صحة العناوٌن، ٌمكنك ا   مالحظة 

 .المستلمٌن

 

إضافة عناصر نائبة لرسالة البريد اإللكتروني والتي تسمى خقول دمح 

 المراسالت

نص الرسالة وإضافة عناصر نائبة تشٌر إلى معلومات فرٌدة ستظهر فً كل  بعد اتصال المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً بقائمة العناوٌن، ستكون جاهزاً لكتابة

 .رسالة
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 .مع عناوٌن األعمدة الموجودة فً ملف البٌانات الذي تقوم بتحدٌده Word العناصر النائبة، كالعنوان والترحٌب، تسمى حقول "دمج المراسالت". تتوافق الحقول الموجودة فً

 

 

 .ئاتلبٌانات فئات من المعلومات. الحقول التً تتم إضافتها إلى المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً عبارة عن عناصر نائبة لتلك الفتمثل األعمدة فً ملف ا 

 .رسالة برٌد إلكترونً لكل سجل عند تنفٌذ دمج المراسالت Word تمثل الصفوف الموجودة فً ملف البٌانات سجالت المعلومات. ٌنشئ 

 

 .سم أو العنوانٌق وضع حقل فً المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً، ستشٌر إلى أنك ترٌد فئة معٌنة من المعلومات كً تظهر فً ذلك الموقع، كاالعن طر

 

ال تظهر عالمة )» «(. رتبة العسكرٌة عند إدراج حقل دمج مراسالت فً المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً، سٌتم إحاطة اسم الحقل بٌن عالمة ال   مالحظة 

 .د اإللكترونً من النص العاديالرتبة العسكرٌة فً رسائل البرٌد اإللكترونً األخٌرة. إنها فقط تساعدك على تمٌٌز الحقول الموجودة فً المستند األساسً لرسالة البرٌ

 ماذا يخدث عند الدمح

ند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً بالمعلومات الموجودة فً الصف األول من ملف البٌانات إلنشاء أول رسالة برٌد عند الدمج، ٌتم استبدال الحقول الموجودة فً المست

 .إلكترونً. ٌتم استبدال الحقول بالمعلومات الموجودة فً الصف الثانً من ملف البٌانات إلنشاء ثانً رسالة برٌد إلكترونً، وهكذا
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 استذدام الخقول: أمثلة

ل البرٌد اإللكترونً. على ك إضافة أي عنوان عمود من ملف البٌانات إلى المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً كحقل. مما ٌؤدي إلى المرونة، عند تصمٌم رسائٌمكن

 :سبٌل المثال

 به اسم كل  الشركة لدلٌل السنوي للمدٌنة. إذا تضمن ملف البٌانات عمودافترض أنك تقوم بإرسال برٌد إلكترونً إلعالم وحدات األعمال المحلٌة التً تم تحدٌدها للتضمٌن فً ا

 .وحدة عمل ترٌد االتصال بها، ٌمكنك إدراج الحقل "الشركة" بدالً من كتابة االسم الخاص بكل شركة على حدة

 واالتفاقٌات الخاصة. لتخصٌص تلك الرسائل ألفضل العمالء، ٌمكنك إضافة  تخٌل أنك تقوم بإرسال رسائل برٌد إلكترونٌة فصلٌة إلى العمالء، منبهاً إٌاهم بالمنتجات الجدٌدة

 إلى ملف البٌانات حٌث ٌمكنك كتابة مالحظات، مثل "اآلنسة رانٌا، هو ذلك المنتج الجدٌد الذي كنت تبحث عنه." عن طرٌق استبدال الحقل PersonalNote العمود

PersonalNote ك تضمٌن تلك المالحظات أسفل رسائل معٌنةالموجود فً المستند األساسً، ٌمكن. 

 :لبرٌد اإللكترونً مثلٌمكنك دمج الحقول وفصلها بعالمات ترقٌم. على سبٌل المثال، إلنشاء عنوان، ٌمكنك إعداد الحقول الموجودة فً المستند األساسً لرسالة ا

 «اسم العائلة« »االسم األول»

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

 الحقل "كتلة العنوان" عبارة عن مجموعة لعدة حقول، بما فً ذلك االسم األول واسم العائلة وعنوان الشارع والمدٌنة والرمز البرٌدي. 
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 ن ٌتضمن حقالً لالسم أو أكثر، حسب التحٌة التً اخترتهاٌمكن للحقل "سطر الترحٌب" أ. 

فً التحٌة، قد ترغب  .(السٌد أسامة شبانة) ٌمكنك تخصٌص المحتوٌات فً كل من هذه الحقول المركبة. على سبٌل المثال، فً العنوان، قد تحتاج إلى تحدٌد تنسٌق اسم رسمً

 ."فً استخدام "إلى" بدالً من "عزٌزي

 ح المراسالت إلى ملف بياناتتعيين خقول دم

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

 .األعمدة فً ملف البٌانات

 .مراسالت لعالمة التبوٌب لحقول وإدراجهاكتابة ا فً المجموعة تطابق الحقول لتعٌٌن الحقول، انقر فوق

 

 .تطابق الحقول ٌفتح مربع الحوار

 

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

 لكن تعذر على .اسم العائلة لملف البٌانات على اللقببمطابقة العمود تلقائٌاً  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 من ملف البٌانات هذا االسم األول مطابقة. 

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

ف فرٌدو لقب المجاملة لٌست هناك مشكلة فً تطابق .االسم األول مع االسم العمود ال تتطلب رسالة دمج المراسالت استخدام كل حقل. إذا قمت بإضافة  .االسم األوسطومعرِّ

 .عادًة سطر فارغ أو حقل مخفً — تند المدمج كعنصر نائب فارغحقل ال ٌحتوي على بٌانات من ملف البٌانات، سٌظهر فً المس
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 كتابة المختوى وإضافة خقول

 .فً المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً، انقر فوق المكان حٌث ترٌد إدراج الحقل .1

 .مراسالت على عالمة التبوٌب كتابة الحقول وإدراجها استخدم المجموعة .2

 

 :قم بإضافة أي مما ٌلً .3

 سطر الترحٌب

 الحقول المفردة

  lookOutالحقول المخصصة من جهات اتصال

  مالحظات 

  ٌجب تنفٌذ عملٌة دمج المراسالت .إدراج فً القائمة 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

 .لمختصرةفً القائمة ا تبدٌل 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 أولٌة غٌر منسقة. ال ٌتم تخزٌن ما تقوم بتطبٌقه  Excel و Access تقوم برامج قواعد البٌانات وأوراق العمل، مثل

، ستقوم بدمج البٌانات األولٌة بدون Word ر المنسقة. عند دمج معلومات من ملف بٌانات فً مستند، مثل الخطوط واأللوان، فً البٌانات األولٌة غExcelٌ أو Access فً

 .تنسٌق الذي تم تطبٌقه

 .طة بالحقلمحٌ (« ») ة العسكرٌةلتنسٌق البٌانات فً المستند، حدد حقل دمج المراسالت وقم بتنسٌقه تماماً كما تقوم بتنسٌق أي نص. تأكد أن التحدٌد ٌتضمن عالمة الرتب
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 .معاينة الدمح وإكماله

 .نك إكمال عملٌة الدمجعند إضافة حقول إلى المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً، ستكون جاهزاً لمعاٌنة نتائج الدمج. إذا كنت مكتفٌاً بالمعاٌنة، ٌمك

 معاينة الدمح
 .عملٌة الدمج فعالً  ٌمكنك معاٌنة رسائل البرٌد اإللكترونً وإجراء تغٌٌرات قبل إكمال

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

 

 معاٌنة النتائج انقر فوق. 

 معاٌنة النتائج فً المجموعة السجل السابق والزر السجل التالً قم بتصفح كل رسالة برٌد إلكترونً باستخدام الزر. 

 البحث عن مستلم نقر فوققم بمعاٌنة مستند معٌن بال. 

حٌث ٌمكنك  مستلمو دمج المراسالت لفتح مربع الحوار مراسالت ضمن عالمة التبوٌب بدء دمج المراسالت فً المجموعة تحرٌر قائمة المستلمٌن انقر فوق   مالحظة 

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

 

 إكمال الدمح

 .د فً إعادة استخدام المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً، ٌمكنك حفظه قبل إرسال رسائل البرٌد اإللكترونً األخٌرةإذا كنت تعتق
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 حفظ المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً

ترونً. من المستحسن حفظ المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً تذكر أن رسائل البرٌد اإللكترونً التً تقوم بإرسالها منفصلة عن المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللك

 .ذاته إذا كنت تنوي استخدامه لعملٌة دمج مراسالت أخرى

ى، ستطالب باختٌار ما لكترونً مرة أخرعند حفظ المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً، ستحفظ أٌضاً اتصاله بملف البٌانات. عند فتح المستند األساسً لرسالة البرٌد اإل

 .إذا كنت ترٌد دمج المعلومات من ملف البٌانات لٌتم دمجه مرة أخرى فً المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً

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

 ن المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً وملف البٌانات. وٌصبح المستند األساسً لرسالة البرٌد اإللكترونً مستند، سٌتم قطع االتصال بٌال إذا قمت بالنقر فوق Word 

 .قٌاسٌاً. كما ٌتم استبدال الحقول بالمعلومات الفرٌدة من السجل األول

 إرسال رسائل برٌد إلكترونً

 .إرسال مراسالت البرٌد اإللكترونً ثم انقر فوق، إنهاء ودمج ، انقر فوقمراسالت فً عالمة التبوٌب .1

 

 .، حدد اسم الحقل الذي ٌخزن عناوٌن البرٌد اإللكترونً الخاصة بالمستلمٌنإلى فً المربع .2

 .، اكتب سطر موضوع للرسالةسطر الموضوع فً المربع .3

 .إلرسال المستند كمرفق مرفق د اإللكترونً، أو انقر فوقإلرسال المستند كنص رسالة البرٌ نص عادي أو HTML ، انقر فوقتنسٌق البرٌد فً المربع .4

 .إذا تم إرسال المستند كنص رسالة برٌد إلكترونً عادي، لن تتضمن رسالة البرٌد اإللكترونً أي تنسٌق نص أو رسومات   مالحظة 

 


