تستطيعون تركيب برنامج القرآن الكريم (عرض، بحث، استماع، فهرسة موضوعية، 
تفسير)  على أجهزة الكمبيوتر ، إذا كنتم تستخدمون 
ويندوز 98 أو ملينيوز أو 2000 أو XP  . ولكن سوف تحتاجون 
لتركيب برنامج إضافي من سيدي الويندوز لتشغيله بحيث يصبح الكمبيوتر به صفحات شبيه 
بالإنترنت على مستوى الكمبيوتر فقط

والبرامج الإضافية هي 

Personal 
Web Server (PWS  )  للويندوز 98 او ويندوز ملينيوز

او 
Internet Information Service  للويندوز 2000 او XP
أو NT

وهنا سأشرح طريقة تركيب 
Internet Information Services      
على ويندوز
XP  ونفس الطريقة راح تنطبق على ال2000 و
NT  تقريبا.
ثم سأشرح طريقة تركيب برنامج 
القرآن على الكمبيوتر .

خطوات تركيب
Internet Information Services  IIS 


1. ضع اسطوانة الويندوز 
اكسبي في السيدي روم

2. اضغط 
Start  ثم Control panel

3.
ثم اختر من القائمة اليسرى  Add or Remove Programs




4. 
ثم اختر من القائمة اليسرى ثالث عنوان وهو Add/ Remove Windows Components 




5 . ثم اضغط بالفارة على 
Internet Information Services (IIS  ) وتأكد من وجود إشارة الصح عليه ، ثم 
اضغط على Next





6. انتظر 
قليلا حتى يتم تركيب البرنامج 




7.  ثم اضغط على Finish   
وسيركب برنامج IIS  إن شا ءالله.



 8. سيتكون لديك فولدر جديد 
بهذا الاسم 
C:s 

تستطيع رؤيته من الصورة في 
الأدنى



خطوات تركيب 
برنامج القرآن الكريم


9 .
بعد ذلك قم بفتح ضغط ملف برنامج القرآن

www.alnoorworld.com/download/quran.zip

اختر 
Actions من القائمة ، ثم اختر Select all ، تأكد أن الملفات مظللة كما في الأعلى

ثم اضغط على Extract 



10 .
ستظهر لك شاشة Extract  ، اكتب في Extract to   ، هذا :

c:

ثم اضغط زر Extract 



وسوف يتكون لديك فولدر باسم 
برنامج القرءان ، quran  بهذا العنوان

C: وفيه جميع ملفات البرنامج.

بذلك تكون قد انتهيت من 
خطوات تركيب IIS  و تركيب برنامج القرآن على الجهاز

والآن 
لتشغيل الموقع .. 

11.
افتح برنامج الإنترنت اكسبلورر ثم اكتب هذا العنوان فيه

http://localhost/quran

وإن شاء الله راح يشتغل 
برنامج القرآن.

 


