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العالمة

تاريخ االمتحان 2018- 12- 24 :
اسم الطالب :

----------------------------------------------------------انسؤال األول  15( :عالوة )
َزٚذ رصًٛى يٕقغ  Webنًجهخ طالة جبيؼخ انجشٚزح انخبصخ .رخشٌ انٕثبئق ف ٙقبػذح
انجٛبَبد (  ) myDBثجسبطخ شذٚذح يٍ خالل رسجٛم  titleػُٕاٌ انٕثٛقخ ٔ imgيسبر
انصٕرح فَ ٙظبو يهفبد انًخذو ٔ pathيسبر انًهف فَ ٙظبو يهفبد انًخذو ٔsummary
يهخص ػٍ انٕثٛقخ َٕٔ typeع انٕثٛقخ ٜ : 1 :خز األخجبر ٔ : 2نهسٛبسخ ٔ : 3نإلقزصبد ٔ4
 :نهـ  ..إنخ .كًب ْٕ يج ٍٛثبنشكم رقى 1.
رُقسى َبفذح انًجهخ إنٗ ثالثخ أقسبو رئٛسٛخ :




Doc
)Title : varchar(255
)Img : varchar(100
)Path : varchar(100
Summary : text
)Type : int(3
الشكل ()1

ٚظٓز ف ٙانقسى انؼهٕ٘ يؼهٕيبد ػٍ انًجهخ.
ٚظٓز ف ٙانقسى انٛسبر٘ قبئًخ يٍ انزٔاثظ انقبثهخ نهُقز  .حٛث اٌ كم راثظ ٚخزص ثُٕع يحذد يٍ انٕثبئق  :آخز
األخجبر ،سٛبسخ ،سراػخ ،إنخ.
ػُذ انضغظ ػهٗ راثظ نُٕع يٍ انٕثبئق ف ٙانقسى انٛسبر٘ٚ ،ظٓز ف ٙانقسى ان ًُٙٛٛيٍ انُبفذح كم انٕثبئق انًخشَخ
ثقبػذح انجٛبَبد يٍ َٕع انزاثظ (يثال ً  :سٛبسخ ٔرحهٛم) كًب ْٕ يج ٍٛثبنشكم رقى ٚٔ . 2ظٓز نكم ٔثٛقخ انؼُٕاٌ
جذٚذح
.
ٔانصٕرح ٔانًهخص ٔراثظ (نهًشٚذ) نٛزى ػُذ انضغظ ػه ،ّٛإظٓبر يحزٕٚبد يهف انٕثٛقخ ف ٙصفحخ
مجهة طالب جامعة انجزيرة انخاصة

آخز األخجبر

فكر انرئيس انمؤسس حافظ األسد

سياسة وتحهيم
يجزًغ ٔاقزصبد
سراػخ ٔثٛئخ
صُبػخ ٔرجبرح

.....

نهًشٚذ
أسس انزئٛس انخبنذ حبفظ األسذ نفكز سٛبسٔ ٙأرسٗ يؼبدالد إقهًٛٛخ ،حجش فٓٛب نسٕرٚخ دٔر أسبس... ٙ
سىرية في عهد انرئيس بشار األسد

أطهق انزئٛس ثشبر األسذ سهسهخ يٍ انًشبرٚغ انؼهًٛخ ٔاالقزصبدٚخ ٔاالجزًبػٛخ انز ٙقهصذ انفجٕح انؼهًٛخ
ٔانزكُٕنٕجٛخ ٔانصُبػٛخ ٔانثقبفٛخ ث ٍٛسٕرٚخ ٔانؼبنى انغزث... ٙنهًشٚذ

انشكم () 2
 1ـ اكزت الصفحخ انـر ٙرسًح ثزقسٛى َبفذح انًزصفح إنٗ األقسبو انثالثخ انًجُٛخ ف ٙانشكم () 2؟
 - 2اكزت كم صفحبد انًحزٕٖ انًُبسجخ نكم قسى يٍ أقسبو انُبفذح ٔنٛؼًم انًٕقغ كًب ْٕ يٕضح أػالِ (يٍ أجم راثظ
سٛبسخ ٔرحهٛم)؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــانتهت األسئلةـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالتوفيق و النجاح
1

د .باسم قصيبة

أحذ انحهٕل انًًكُخ
<frameset rows='*, 9*'>

<frame src='top.html'>
<frameset cols='*, 3*'>

<frame src='left.html'>
<frame src='right.html' name='main'>
</frameset>
</frameset>

<html>
<body dir='RTL'>

<h1><مجلة طالب جامعة الجزيرة الخاصة/h1>
</body>
</html>
<html>
<body dir='RTL'>

<a href=viewlastnews.php target='main'><آخر األخبار/a>
<a href=viewpolitics.php target='main'><سياسة وتحليل/a>
<a href=viewsocity.php target='main'><مجتمع واقتصاد/a>
<a href=view….php target='main'>………………………<د/a>
</body>
</html>
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<html>
<body dir='RTL'>

<?php
$connection = mysql_pconnect("localhost", "root", "");
mysql_select_db("myDB", $connection);
$reqSQL = "SELECT * FROM doc WHERE type=1";
$result = mysql_query($reqSQL, $connection);
while($result and $n=mysql_fetch_object($result))
{
echo "<h2>$n->title</h2><br>";
echo "<img src=$n->img><br>";
echo "$n->summary";
echo "<a href=viewtxt.php?path==$n->path target=main><للمزيد/a><br>";
}
?>
</body>
</html>
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