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قتيل وجريح يف حادثة دعس جنوب فرنسا

2017-08-20القدس ا�حتلة - الخليج أونالينhttp://klj.onl/1mdx1S رابط مخترص: 

طالب فلسطيني يكتشف ثغرة في موقع "البنتاغون" اإللكتروني

د    غرِّ

من تمّكن  بعدما  بها،  الخاصة  الرشف  الئحة  عىل  فلسطيني  طالب  اسم  (البنتاغون)،  األمريكية  الدفاع  وزارة  وضعت 

اكتشاف ثغرة يف ا�وقع اإللكرتوني الخاص بها.

تمّكن من قبها،  أمجد  الطالب  إن  األحد،  بيان،  الفلسطينية، يف  التحرير  التابعة �نظمة  ا�فتوحة،  القدس  وقالت جامعة 

اكتشاف ثغرة يف موقع "البنتاغون".

وكان قبها، الذي يدرس يف كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، فرع محافظة جن�، شمال الضفة الغربية ا�حتلة، قد

بحسب الوزارة،  موقع  يف   (CSRF) نوع  من  حّساسة  ضعف  نقطة  بوجود  يفيد   (HACKERONE) �وقع  تقريراً  قّدم 

البيان.

ونقلت وكالة األناضول، عن الطالب الفلسطيني أن موقع وزارة الدفاع األمريكية دعا القراصنة إىل التقاط نقاط ضعف

وثغرات من أجل تحس� جودة ا�وقع.

اقرأ أيضاً :

Share 12Share0

  الخط 

إقرأ ا�زيد عىل  

http://alkhaleejonline.net/articles/1503307840470149000/%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Falkhaleejonline.net%2Farticles%2F1503236955011502200%2F%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A-%25D9%258A%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2581-%25D8%25AB%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25BA%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%20%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%22%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%22%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fklj.onl%2F1mdx1S
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=770112699708287&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Falkhaleejonline.net%2Farticles%2F1503236955011502200%2F%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A-%25D9%258A%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2581-%25D8%25AB%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25BA%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
javascript:void(0);
http://alkhaleejonline.net/
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اقرأ أيضاً :

العثور عىل حطام مدمرة أمريكية حملت قنبلة ه�وشيما

أن الرس، وبمجرد  كلمة  تأكيد  يحتوي عىل   (form) إرسال  القراصنة من  تُمّكن  ثغرة حّساسة  "اكتشفت  قبها:  وأضاف 

يضغط عميل الوزارة عىل أيقونة تأكيد يتم اعتماد كلمة الرس هذه للدخول إىل حسابه يف الوزارة".

واعرتفت الوزارة بوجود الثغرة يف ا�وقع، بعد مراسلتها، وقامت بإصالحها، بحسب قبها.

والحقاً، وضع اسم الطالب الفلسطيني عىل الئحة الرشف الخاصة بوزارة الدفاع األمريكية كشخص أسهم يف حماية هذا

ا�وقع من القراصنة.

وتمّكن قبها من اكتشاف 48 ثغرة يف مواقع عا�ية بارزة، حسب قوله.

ويسعى الشاب الفلسطيني ألن يصبح متخصصاً يف أمن ا�علومات يف قطاعات التكنولوجيا واالتصاالت.

ا�واضيع

اخرتاق
 

قرصنة إلكرتونية
 

طالب
 

فلسطيني
 

فلسط�
 

البنتاغون
 

الواليات ا�تحدة األمريكية

القدس ا�حتلة
 

الضفة الغربية

مواضيع ذات صلة



إنفوجرافيك.. أكثر 10 دول ُمصنّعة للسيارات

علماء روس يطورون دواًء يبطئ تقدم ألزهايمر

العثور عىل حطام مدمرة أمريكية حملت قنبلة ه�وشيما
  الخط 

إقرأ ا�زيد عىل  

http://klj.onl/kmPm5
http://alkhaleejonline.net/tagged/tags/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82/1-30/
http://alkhaleejonline.net/tagged/tags/%D9%82%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-40-18/1-30/
http://alkhaleejonline.net/tagged/tags/student-17-16/1-30/
http://alkhaleejonline.net/tagged/tags/Palestinian-39-46/1-30/
http://alkhaleejonline.net/tagged/tags/Palastine/1-30/
http://alkhaleejonline.net/tagged/tags/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86/1-30/
http://alkhaleejonline.net/tagged/tags/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/1-30/
http://alkhaleejonline.net/tagged/tags/Jerusalem/1-30/
http://alkhaleejonline.net/tagged/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-42-26/1-30/
http://alkhaleejonline.net/articles/1503245813961586300/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-10-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
http://alkhaleejonline.net/articles/1503245813961586300/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-10-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
http://alkhaleejonline.net/articles/1503232913201477400/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%B7%D8%A6-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1/
http://alkhaleejonline.net/articles/1503232913201477400/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%B7%D8%A6-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1/
http://alkhaleejonline.net/articles/1503213570651325500/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7/
http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8534&lang=ar_ar&readid=article&url=http%3A%2F%2Falkhaleejonline.net%2Flang%2Far%2Farticles%2F1503236955011502200%2F
http://alkhaleejonline.net/
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إقرأ أيضًا

مقرر بحثي يف جامعة قطر حول األبعاد القانونية للحصار

علماء روس يطورون دواًء يبطئ تقدم ألزهايمر

الكشف عن تصاميم "استاد الثمامة" سادس مالعب "قطر 2022"

شاهد: قطر تكشف عن "استاد الثمامة" سادس مالعب ا�ونديال

مقتل 3 عسكري� يف كم� نصبه "داعش" رشقي لبنان

ُعمان تحتضن أول محطة لطاقة الرياح بالخليج العربي

بمواصفات فريدة.. "آستون مارتن" تقدم أول قواربها الشخصية

اليابان تطلق قمراً صناعياً لتحديد ا�واقع الجغرافية

  الخط 

إقرأ ا�زيد عىل  

http://alkhaleejonline.net/articles/1503230147711462200/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1/
http://alkhaleejonline.net/articles/1503232913201477400/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%B7%D8%A6-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1/
http://alkhaleejonline.net/articles/1503229559351460800/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B1-2022/
http://alkhaleejonline.net/articles/1503228613911447400/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84/
http://alkhaleejonline.net/articles/1503228525961446700/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-3-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
http://alkhaleejonline.net/articles/1503213570651325500/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7/
http://alkhaleejonline.net/articles/1503213570651325500/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7/
http://alkhaleejonline.net/articles/1503155258061128200/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
http://alkhaleejonline.net/articles/1503155258061128200/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
http://alkhaleejonline.net/articles/1502896445269626300/%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-/
http://alkhaleejonline.net/articles/1502896445269626300/%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-/
http://alkhaleejonline.net/articles/1503149802521085800/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%82%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/
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تسجیل الدخول0AlKhaleejOnline تعلیقات 1

رتب طبقاً لألفضل⤤ شارك

سّجل الدخول باستخدام

 DISQUS أو قم بالتسجیل على

االسم

ابدأ المناقشة...

?

شارك بأول تعلیق.

 أوصي

  الخط 

إقرأ ا�زيد عىل  

https://disqus.com/home/forums/alkhaleejonline/
https://disqus.com/home/inbox/
http://alkhaleejonline.net/
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