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طالب فلسطيني يكتشف ثغرة خطيرة في موقع وزارة الدفاع األمريكية
06:59 - 20 آب / أغسطس 2017

فلسطين اليوم - وكاالت

تمكن طالب فلسطي�� من اكتشاف ثغرة �� الموقع اإللك��و�� الخاص بوزارة الدفاع األمريكية "البنتاغون"، بحسب جامعة القدس المفتوحة.

وقال بيان صدر عن جامعة القدس المفتوحة اليوم األحد إن الطالب أمجد قبها تمكن من اكتشاف ثغرة �� موقع "البنتاغون."

تقريرا لموقع (HACKERONE) عن وجود نقطة ضعف الغربية)، قدم  الضفة  التطبيقية، فرع محافظة جن�� (شمال  التكنولوجيا والعلوم  �� كلية  الذي يدرس  "قبها"  أن  البيان  وأضاف 

حساسة من نوع (CSRF) �� موقع الوزارة.

وقال "قبها" إن موقع وزارة الدفاع األمريكية دعا القراصنة إ�� التقاط نقاط ضعف وثغرات من أجل تحس�� جودة الموقع.

وأضاف "ما اكتشفته ثغرة حساسة تمكن القراصنة من إرسال (form) يحتوي ع�� تأكيد كلمة ال��، وبمجرد ما يقوم العميل من جانب الوزارة بالضغط ع�� أيقونة تأكيد، يتم اعتماد كلمة

ال�� هذه للدخول إ�� حسابه �� الوزارة."

وتابع: "بعد مراسلة موقع وزارة الدفاع األمريكية، اع��فت بوجود الثغرة �� الموقع، وبعدئذ تم إصالح الثغرة (..) وتم وضع اسمي الحًقا ع�� الئحة ال��ف الخاصة بوزارة الدفاع األمريكية

كشخص أسهم �� حماية هذا الموقع من القراصنة."
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تواصل معناأقسام الموقع

فلسطين - غزة - شارع الوحدة - برج شوا وحصري

جوال: 00970599409385

الهاتف: 0097082861757

info@paltoday.ps

    

ويقول الطالب "قبها" إنه تمكن من اكتشاف نحو (48) ثغرة �� مواقع عالمية بارزة، �� وقت يسعى فيه إ�� أن يصبح متخصًصا �� أمن المعلومات �� قطاعات التكنولوجيا واالتصاالت.
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