
 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

      

التدريب دليل

 اإلجراء

  

 .العملية رمز أو القائمة مسار باستخدام العملية ابدأ.1 
  

Chrome Google - Portal NetWeaver SAP 

 

 . التحكم على اضغط.2 
  

العمل تعليمات

12 من 1 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
2020/03/12 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

      

التدريب دليل

Chrome Google - Portal NetWeaver SAP 

 

 :التالية الحقول راجع/اكمل مطلوب هو كما.3 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
vd002998 

  

 SAP NetWeaver م
Portal

  

العمل تعليمات

12 من 2 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
2020/03/12 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

      

التدريب دليل

Chrome Google - Portal NetWeaver SAP 

 

 :التالية الحقول راجع/اكمل مطلوب هو كما.4 

الوصف شرطي/اختياري/مطلوب الحقل
 

 :مثال
***** 

  

* كلمة المرور م

  

العمل تعليمات

12 من 3 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
2020/03/12 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

      

التدريب دليل

Chrome Google - Portal NetWeaver SAP - Home 

 

 . التحكم على اضغط.5 
  

العمل تعليمات

12 من 4 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
2020/03/12 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

      

التدريب دليل

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPالعطاءات معالجة

 

 . إلى اسحب.6 
  

العمل تعليمات

12 من 5 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
2020/03/12 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

      

التدريب دليل

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPالعطاءات معالجة

 

 . التحكم على اضغط.7 
  

 
>|EON|<لدراسته التأهيل مستندات تنزيل للمقاول االن يمكن و , 59 بالرقم تبدأ التأهيل طلبات

  

العمل تعليمات

12 من 6 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
2020/03/12 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

      

التدريب دليل

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPعطاء لتقديم دعوة

 

 . والمرفقات المالحظات التسمية على اضغط.8 
  

العمل تعليمات

12 من 7 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
2020/03/12 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

      

التدريب دليل

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPعطاء لتقديم دعوة

 

 . Attach 3 االرتباط تسمية على اضغط.9 
  

 
>|EON|<التأهيل طلب في التسجيل قبل التأهيل مستندات تنزيل يتم هنا

  

العمل تعليمات

12 من 8 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
2020/03/12 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

      

التدريب دليل

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPعطاء لتقديم دعوة

 

 . إغالق التسمية على اضغط.10 
  

العمل تعليمات

12 من 9 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
2020/03/12 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

      

التدريب دليل

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPالعطاءات معالجة

 

 . الخروج تسجيل التسمية على اضغط.11 
  

العمل تعليمات

12 من 10 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
2020/03/12 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

      

التدريب دليل

  - Chrome Google - Portal NetWeaver SAPالعطاءات معالجة

 

 . التحكم على اضغط.12 

العمل تعليمات

12 من 11 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
2020/03/12 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار



 

 

 للكهرباء لسعودية ا الشركة

      

التدريب دليل

 النتيجة

  
transaction this completed successfully have You.

العمل تعليمات

12 من 12 الصفحة   للكهرباء لسعودية ا الشركة 2018 © النشر حقوق
2020/03/12 االصدار تاريخ

التعديل تم : اإلصدار


