
النرشة اإللكرتونية للخريجني - جامعة العني - مارس 2022

د.منتهى عالونة – كلية الهندسة

عىل مدى السنوات املاضية ، وخاصة منذ التبني 
ركن  أنه  السيرباين  األمن  أثبت   ، لإلنرتنت  األوسع 
يف  الرقمية  املعامالت  من  نوع  ألي  أسايس 
السنوات  خالل  اتضح  فقد   . والرشكات  املؤسسات 
باألمن  لإلهتامم  الحاجة  أن  املاضية  العرش 
تعرض  بعد  خاصة  ؛  كبري  بشكل  زاد  قد  السيرباين 
خطرية  أمنية  لتحديات  املؤسسات  من  العديد 

انقسمت لقسمني رئيسيني :
ــني  ــن املوظفـ ــأيت مـ ــي تـ ــة )insider threats( والتـ ــدات الداخليـ -األول: التهديـ
ــات متكنهـــم مـــن ترسيـــب  ــا لهـــم مـــن صالحيـ ــل وذلـــك ملـ و العاملـــني بالداخـ

وتنميـــة  االبتـــكار  مركـــز  تطلـــق  العـــن  جامعـــة 

األعـــال ريـــادة  لتعزيـــز  الصغـــرة  املرشوعـــات 
أطلقت جامعة العني مركز االبتكار وتنمية املرشوعات الصغرية والذي يهدف إىل 
توفري منصة لرواد األعامل الناشئني من طلبة وخريجي الجامعة إلعطاءهم الفرصة 
لبدء  أبوظبي  إمارة  ملجتمع  منصة  وتوفري  وتنفيذها،  املبتكرة  أفكارهم  إلطالق 
التجارية  األعامل  وتعزيز  املبتكرة،  األفكار  عىل  القامئة  الخاصة  التجارية  األعامل 
تعزيز  عىل  املركز  يعمل  كام  الخريجني.  من  املستقبليني  األعامل  لرواد  الناشئة 

التواصل بني أصحاب األفكار املبتكرة والراغبني بإطالق مشاريعهم الخاصة.

جامعة العن األوىل إماراتياً والرابعة عربياً وفقاً لتصنيف 

»كيو إس« يف تخصص »القانون«

مكتب الخريجن ينظم ورشة عمل بعنوان »االستدامة«

عمل  ورشة  اإلمارات  إنجاز  مع  بالتعاون  العني  جامعة  يف  الخريجني  مكتب  نظم 
إفرتاضية بعنوان: االستدامة لطالب وخريجي الجامعة.

تم الحديث خاللها عن مفهوم االستدامة، مبادىء ومقاييس وأهداف االستدامة.
هذه  واستغالل  ممكنة  زمنية  فرتة  الطول  الطبيعية  املوارد  عىل  واملحافظة 

املوارد ألطول فرتة ممكنة وتطوير وسائل منوها مع الوقت.

الخريجة تقى محمد العويس    

ماجستر يف إدارة األعال - تسويق

موظف اداري رئييس اتصال وهوية إعالمية يف حكومة أبوظبي

عرفنا عن نفسك؟

أبوظبي  حكومة  يف  املؤسيس  االتصال  مجال  يف  أعمل  العويس،  محمد  تقى 
ولدي حصيلة خربة 10 سنوات يف هذا املجال.

أخربنا عن مسرتك الدراسية؟ وما متثله لك جامعة العن؟ 

خالل عميل الوظيفي أيقنت بحاجة مهمة أن أكمل دراستي العليا حيث وجدت أن 
جامعة العني توفر عدة برامج خاصة باملاجستري وانضممت لتخصص إدارة االعامل 
بتخصص تسويق حيث كان هذا التخصص داعم بشكل كبري ومحوري لعمل ووظيفتي.

والرابعة  اإلمارات،  دولة  مستوى  عىل  األوىل  املرتبة  يف  العني  جامعة  صنفت 
كيو  مؤسسة  تصنيف  بحسب  وذلك  القانون  تخصص  يف  عاملياً  و)340-301(  عربياً، 
جامعة  إدراج  تم  قد  أنه  إىل  اإلشارة  وتجدر   .2022 املوضوع  حسب  العاملية  إس 
العني يف التصنيفات املختلفة لتصنيفات كيو إٍس منذ العام 2018 وتعد هذه املرة 
األوىل التي يندرج اسم الجامعة يف تصنيف كيو إٍس بحسب تخصص القانون وهو 

جزء من املجاالت الواسعة يف العلوم االجتامعية واإلدارة.
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املعلومـــات الرسيـــة للـــرشكات أو املؤسســـات  لجهـــات خارجيـــة أو التالعـــب 
ــات. بالبيانـ

ـــات )outsider threats( و  ـــني املعلوم ـــن مخرتق ـــة  م ـــدات الخاجي ـــاين: التهدي -الث
ـــات  ـــىل املؤسس ـــرياً ع ـــراً كب ـــكل خط ـــام ش ـــال م ـــبكات االتص ـــىل ش ـــني ع املتجسس
ــة  ــغ باهظـ ــات مبالـ ــذه اإلخرتاقـ ــت هـ ــان كلفـ ــن األحيـ ــري مـ و الـــرشكات و يف كثـ

الســـرتجاع البيانـــات و تعويـــض الخســـائر. 
ـــي  ـــي تغط ـــة الت ـــرشكات الخاص ـــى ال ـــات حت ـــات و املؤسس ـــت الحكوم ـــك أدرك لذل
ــاز ،  ــط والغـ ــل النفـ ــة )مثـ ــة يف الدولـ ــات الحساسـ ــة القطاعـ ــاع و خاصـ أي قطـ
ــارة  ــة ، والتجـ ــة الصحيـ ــة ، والرعايـ ــالت الحكومـ ــة ، واملعامـ ــالت املاليـ واملعامـ
اإللكرتونيـــة( رضورة أن تهتـــم بجانـــب األمـــن الســـيرباين و أن تضيفـــه عـــىل رأس 
جـــدول املتطلبـــات الالزمـــة لتحقيـــق إســـتمرار وظائفهـــا و أعاملهـــا بشـــكل 

ــة. ــا الرقميـ ــا و معامالتهـ ــة بياناتهـ ــل و لحاميـ متكامـ
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