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 اإلجراء

  

 .العملية رمز أو القائمة مسار باستخدام العملية ابدأ.1 
  

xxxx 

 

 للمتابعة مكان أي في انقر أو مفتاح، أي على اضغط.2 
  

العمل تعليمات
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 Explorer Internet - للكهرباء السعودية الشركة

 

 .أدوات رئيسية قائمة على انقر.3 
  

 
>|EON|<المنبثقة العناصر منع بإيقاف قم أوال،

  

العمل تعليمات

14 من 2 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2015 © النشر حقوق
2016/06/26 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

 لبوابة الدخول قبل المستخدمة االعدادات 
     المقاول

 }Manual Training{

CN03

 Explorer Internet - للكهرباء السعودية الشركة

 

 .المنبثقة العناصر منع إيقاف  المنبثقة العناصر منع  أدوات قائمة عنصر على انقر.4 
  

العمل تعليمات

14 من 3 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2015 © النشر حقوق
2016/06/26 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

 لبوابة الدخول قبل المستخدمة االعدادات 
     المقاول

 }Manual Training{

CN03

 Explorer Internet - للكهرباء السعودية الشركة

 

 .أدوات رئيسية قائمة على انقر.5 
  

 
العرض طريقة إعدادات خانة في >|www.se.com.sa|<EON بإضافة قم ثانيا،

  

العمل تعليمات
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 Explorer Internet - للكهرباء السعودية الشركة

 

 .التوافق عرض طريقة إعدادات  أدوات قائمة عنصر على انقر.6 
  

العمل تعليمات
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 التوافق عرض طريقة إعدادات

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.7 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
se.com.sa 

  

:هذا ويب موقع إضافة م

  

العمل تعليمات
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 التوافق عرض طريقة إعدادات

 

 .إضافة زر على انقر.8 
  

العمل تعليمات
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 التوافق عرض طريقة إعدادات

 

 .إغالق زر على انقر.9 
  

العمل تعليمات
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 Explorer Internet - للكهرباء السعودية الشركة

 

 . (Ctrl+T)جديدة تبويب عالمة زر على انقر.10 
  

 
>|EON|<جافا من نسخة احدث بتحميل قم أخيرا،

  

العمل تعليمات
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 Explorer Internet - جديدة تبويب عالمة

 

 :مطلوب هو كما التالية، الحقول راجع /أكمل.11 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
www.java.com 

  

 باستخدام وبحث توجيه م
Bing

  

العمل تعليمات

14 من 10 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2015 © النشر حقوق
2016/06/26 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

 لبوابة الدخول قبل المستخدمة االعدادات 
     المقاول

 }Manual Training{

CN03

 Explorer Internet - جديدة تبويب عالمة

 

  ”www.java.com“ إلى االنتقال زر على انقر.12 
  

You + Java java.com: 

 

 .Download Java Free التسمية على انقر.13 
العمل تعليمات
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Windows for Java Download 

 

 .Download Free Start and Agree التسمية على انقر.14 
  

Windows for Java Download - Explorer Internet 

 
العمل تعليمات
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 .للكهرباء السعودية الشركة تبويب عالمة تحكم عنصر على انقر.15 
  

 للكهرباء السعودية الشركة

 

 المزيد زر على انقر.16 
  

 للكهرباء السعودية الشركة

 

 .للمقاولين االلكترونية العطاءات زر على انقر.17 
العمل تعليمات
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 النتيجة

  
transaction this completed successfully have You.
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