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االت دي صباح وو

إسطنبول

شر قبل 20 ساعة

الدفاع بوزارة  اخلاص  اإللكرتوين  الموقع  يف  ثغرة  اكتشاف  من  فلسطيين،  طالب  تمّكن 
األمريكية "البنتاغون"، حبسب جامعة القدس المفتوحة.

وقال بيان صدر عن جامعة القدس المفتوحة (تتبع منظمة التحرير الفلسطينية)، يف بيان
صحفي اليوم األحد، إن الطالب أمجد قبها، تمكن من اكتشاف ثغرة يف موقع "البنتاغون".

فرع التطبيقية،  والعلوم  التكنولوجيا  كلية  يف  يدرس  الذي  "قبها"  إن  البيان،  وأضاف 
محافظة جنني (شمال الضفة الغربية)، قدم تقريرا لموقع HACKERONE)) عن وجود

نقطة ضعف حساسة من نوع (CSRF) يف موقع الوزارة.

وقال "قبها" إن موقع وزارة الدفاع األمريكية، دعا القراصنة إىل التقاط نقاط ضعف وثغرات
من أجل حتسني جودة الموقع.

وأضاف:" ما اكتشفته ثغرة حساسة تمكن القراصنة من إرسال (form) حيتوي على تأكيد
كلمة السر، وبمجرد ما يقوم العميل من جانب الوزارة بالضغط على أيقونة تأكيد يتم اعتماد

كلمة السر هذه للدخول إىل حسابه يف الوزارة".

وتابع:" بعد مراسلة موقع وزارة الدفاع األمريكية، اعرتفت بوجود الثغرة يف الموقع، وبعدئذ
الدفاع بوزارة  اخلاصة  الشرف  الحئة  على   

ً
الحقا اسمي  وضع  وتم   (..) الثغرة  إصالح  تم 

األمريكية كشخص أسهم يف حماية هذا الموقع من القراصنة".

ويقول الطالب "قبها" إنه تمكن من اكتشاف حنو (48) ثغرة يف مواقع عالمية بارزة.

التكنولوجيا قطاعات  يف  المعلومات  أمن  يف   
ً
متخصصا يصبح  ألن  "قبها"  ويسعى 

تاغون" ونية  موقع "الب غرة الك شف  طالب فلسطي يك

 

ر تقار سية القائمة الرئ
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س إكس تصل إ سولة دراغون سب ك
محطة الفضاء الدولية

د فرص الوفاة بارتفاع ش يز ش إدمان ا
ضغط الدم

ة تفتح الباب ملواصالت ة نا تجر
لوب ون اي عرف ع مشروع  املستقبل.. 

التكنولوجيا قطاعات  يف  المعلومات  أمن  يف   
ً
متخصصا يصبح  ألن  "قبها"  ويسعى 

واالتصاالت.

سبوك شارك ع الف شارك ع تو
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