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جنیناخبار فلسطینیھالرئیسیة

المزید ...

جیش االحتالل یداھم منازل في
سیلة الظھر جنوب جنین

رمانة من  أسیر  اعتقال  جنین| 
بعد سالم  محكمة  داخل  من 

قضاء محكومیتھ

االحتالل یمنع أسیرا محررا من
مناسك ألداء  السفر  من  جبع 

الحج

جامعي طالب  یعتقل  اإلحتالل 
مدینة جنوب  عنزا  بلدة  من 

جنین

(37%)    45

لشركات تقویة  أجھزت  تركیب  تؤید  ھل 
االتصاالت الخلویة في برطعة

 نعم ، مع التركیب للفائدة العامة

االمراض التركیب بسبب  ، ضدد   ال 
الناتجة عنھا

ذات صلة

إستفتاء

الطالب الفلسطيني امجد قبها يكتشف ثغرة في الموقع االلكتروني لوزارة الدفاع األمريكية

موقع العین برطعھ - ھیئة التحریر       یوم أمس - 08:20 مساًء       زیارات : 1426       تعلیقات : 0      

الطالب أمجد قبھا تمكن من اكتشاف ثغرة في الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة الدفاع األمیركیة "البنتاغون" ھذا ما قالتھ جامعة القدس المفتوحة، الیوم األحد،
لموقع تقریرا  قدم  الغربیة،  الضفة  جنین شمال  محافظة  فرع  التطبیقیة،  والعلوم  التكنولوجیا  كلیة  في  یدرس  الذي  قبھا  إن  بیان صحفي،  في  الجامعة  وأضافت 

 
HACKERONE)) عن وجود نقطة ضعف حساسة من نوع (CSRF) في موقع الوزارة.

التقاط نقاط ضعف وثغرات من أجل تحسین جودة الموقع ، وأضاف: " ما ومن جھتھ، قال الطالب قبھا، إن موقع وزارة الدفاع األمیركیة، دعا القراصنة إلى 
اكتشفتھ ثغرة حساسة تمكن القراصنة من إرسال (form) یحتوي على تأكید كلمة السر، وبمجرد ما یقوم العمیل من جانب الوزارة بالضغط على أیقونة تأكید یتم

 
اعتماد كلمة السر ھذه للدخول إلى حسابھ في الوزارة".

وتابع: "بعد مراسلة موقع وزارة الدفاع األمیركیة، اعترفت بوجود الثغرة في الموقع، وبعدئذ تم إصالح الثغرة (..) وتم وضع اسمي الحقاً على الئحة الشرف

 
الخاصة بوزارة الدفاع األمیركیة كشخص أسھم في حمایة ھذا الموقع من القراصنة".

المعلومات في قطاعات أمن  في  بارزة. ویسعى "قبھا" ألن یصبح متخصصاً  ثغرة في مواقع عالمیة  اكتشاف نحو (48)  تمكن من  إنھ  الطالب "قبھا"  ویقول 
التكنولوجیا واالتصاالت.

تعلیقات فیسبوك

أدخل كلمات البحث أو #الھاش_تاج

أخبار عالميةأخبار فلسطينيةأخبار محليةرياضةأفراح العينفيديو العينهنا برطعة
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(59%)    71

(4%)    5

إجمالي األصوات ( 121 )

استفتاءات سابقة

 لست مھتم

صوت اآلن

مقاالت وأدب

اسالميات

أطفالنا

تكنولوجيا

صحتك

عالم السيارات

غرائب و عجائب

امثال و حكم

مطبخ حواء

عــالـــم حـــواء

حكاية اسير

برامج

فن وكوكتيل

فيديو العين

شاركنا رأیك

اإلسم

أكتب تعلیقك ھنا ، یفضل أن یكون باللغة العربیة ...

أضف تعلیقك  أدخل ناتج جمع العددین 2   و  1  
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