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مساحة أكادميية
األمن السيرباين وأهمية حامية
البيانات
د.منتهى عالونة – كلية الهندسة
عىل مدى السنوات املاضية  ،وخاصة منذ التبني
األوسع لإلنرتنت  ،أثبت األمن السيرباين أنه ركن
أسايس ألي نوع من املعامالت الرقمية يف
املؤسسات والرشكات  .فقد اتضح خالل السنوات
العرش املاضية أن الحاجة لإلهتامم باألمن
السيرباين قد زاد بشكل كبري ؛ خاصة بعد تعرض
العديد من املؤسسات لتحديات أمنية خطرية
انقسمت لقسمني رئيسيني :
األول :التهديـــدات الداخليـــة ( )insider threatsوالتـــي تـــأيت مـــن املوظفـــنو العاملـــن بالداخـــل وذلـــك ملـــا لهـــم مـــن صالحيـــات متكنهـــم مـــن ترسيـــب

املعلومـــات الرسيـــة للـــركات أو املؤسســـات لجهـــات خارجيـــة أو التالعـــب
بالبيانـــات.
الث ــاين :التهدي ــدات الخاجي ــة م ــن مخرتق ــن املعلوم ــات ( )outsider threatsواملتجسس ــن ع ــى ش ــبكات االتص ــال م ــا ش ــكل خط ــرا ً كب ــرا ً ع ــى املؤسس ــات
و الـــركات و يف كثـــر مـــن األحيـــان كلفـــت هـــذه اإلخرتاقـــات مبالـــغ باهظـــة
الســـرجاع البيانـــات و تعويـــض الخســـائر.
لذل ــك أدرك ــت الحكوم ــات و املؤسس ــات حت ــى ال ــركات الخاص ــة الت ــي تغط ــي
أي قطـــاع و خاصـــة القطاعـــات الحساســـة يف الدولـــة (مثـــل النفـــط والغـــاز ،
واملعامـــات املاليـــة  ،واملعامـــات الحكومـــة  ،والرعايـــة الصحيـــة  ،والتجـــارة
اإللكرتوني ــة) رضورة أن تهت ــم بجان ــب األم ــن الس ــيرباين و أن تضيف ــه ع ــى رأس
جـــدول املتطلبـــات الالزمـــة لتحقيـــق إســـتمرار وظائفهـــا و أعاملهـــا بشـــكل
متكامـــل و لحاميـــة بياناتهـــا و معامالتهـــا الرقميـــة.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

مكتب الخريجني ينظم ورشة عمل بعنوان «االستدامة»

جامعـــة العـــن تطلـــق مركـــز االبتـــكار وتنميـــة
املرشوعـــات الصغـــرة لتعزيـــز ريـــادة األعـــال

نظم مكتب الخريجني يف جامعة العني بالتعاون مع إنجاز اإلمارات ورشة عمل

أطلقت جامعة العني مركز االبتكار وتنمية املرشوعات الصغرية والذي يهدف إىل

تم الحديث خاللها عن مفهوم االستدامة ،مبادىء ومقاييس وأهداف االستدامة.

إلطالق أفكارهم املبتكرة وتنفيذها ،وتوفري منصة ملجتمع إمارة أبوظبي لبدء

إفرتاضية بعنوان :االستدامة لطالب وخريجي الجامعة.

واملحافظة عىل املوارد الطبيعية الطول فرتة زمنية ممكنة واستغالل هذه

املوارد ألطول فرتة ممكنة وتطوير وسائل منوها مع الوقت.

توفري منصة لرواد األعامل الناشئني من طلبة وخريجي الجامعة إلعطاءهم الفرصة

األعامل التجارية الخاصة القامئة عىل األفكار املبتكرة ،وتعزيز األعامل التجارية
الناشئة لرواد األعامل املستقبليني من الخريجني .كام يعمل املركز عىل تعزيز

التواصل بني أصحاب األفكار املبتكرة والراغبني بإطالق مشاريعهم الخاصة.

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك
جامعة العني األوىل إماراتياً والرابعة عربياً وفقاً لتصنيف
«كيو إس» يف تخصص «القانون»

الخريجة تقى محمد العويس
ماجستري يف إدارة األعامل  -تسويق

موظف اداري رئييس اتصال وهوية إعالمية يف حكومة أبوظبي
عرفنا عن نفسك؟
تقى محمد العويس ،أعمل يف مجال االتصال املؤسيس يف حكومة أبوظبي
ولدي حصيلة خربة  10سنوات يف هذا املجال.
أخربنا عن مسريتك الدراسية؟ وما متثله لك جامعة العني؟
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.

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