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جامعة زايد تطرح أحدث

برنامج تقني ألمن

المعلومات

28/02/2011آخر تحديث:االثنين ,

د� - “ا�����”:

نظمت كلية تقنية المعلومات بجامعة زايد بأبوظبي عرضاً علمياً ألحدث

بالتعاون مع مؤسسة المعلومات  المستخدمة في أمن  التقنية  البرامج 

الجامعة بمقر  اإللكترونية  للبرمجيات  الدولية  سوفتوير”  “جايدانس 
الجامعة وطلبة  والمتخصصين  العاملين  من  العديد  وشهده  بأبوظبي، 

والخبراء المهتمين بهذا الشأن .

سوفتوير” “جايدانس  مؤسسة  صممته  الذي  الجديد  البرنامج  يشكل 

تقنية ويستخدم ألول مرة في جامعات منطقة الشرق األوسط، إضافة 
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نوعية لبرنامج مختبر أمن المعلومات والجرائم اإللكترونية التابع لكلية

تقنية المعلومات بفرع أبوظبي، الذي افتتحه سمو الشيخ سيف بن زايد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ نهيان  بن سلطان آل 

عامين في إطار التعاون العلمي بين الجامعة ووزارة الداخلية .

وقال الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد إن دولة اإلمارات قطعت

أشواطا كبيرة في استخدام التقنيات الحديثة في كل مجاالت العمل ما

أسهم في رفع مستوي األداء المهني والعملي وهو ما يجسد رؤية قيادتنا
الرشيدة المستقبلية في مواكبة عصر المعلومات، والتوافق مع متطلباته

والهيئات الجامعة  بين  الفاعل  التعاون  إلى  مشيراً  ومستجداته، 

والمؤسسات لتعزيز ثقافة تقنية المعلومات وتطوير عناصرها، وأضاف
مؤسسة مع  بالتعاون  الجامعة  تطرحه  الذي  الجديد  البرنامج  أن 

مواكبة على  الجامعة  حرص  يجسد  الدولية،  سوفتوير”  “جايدانس 

المستجدات التقنية الجديدة من خالل طرح أحدث البرامج لخدمة فعاليات
وهيئات المجتمع ومؤسساته وفقاً الحتياجاتها وتخصصاتها .

والجرائم المعلومات  مدير مختبر أمن  بقيلى  إبراهيم  الدكتور  وأوضح 
إطار في  يأتي  الجديد  التقني  البرنامج  أن  زايد،  بجامعة  االلكترونية 

للبرامج االلكترونية شراكة علمية مع مؤسسة، “جايدانس سوفتوير” 

حيث تعد جامعة زايد أول جامعة في الشرق األوسط تطرح هذا البرنامج
برامج لتوافقه مع المستجدات التكنولوجية، ويشكل أحدث  ويأتي ذلك 

مؤسسة جايدانس التي تعد مرجعاً دولياً ألمن المعلومات لدى الهيئات

القضائية في عديد من دول العالم، حيث تسهم تلك البرامج في توفير
وكذلك التحقيقات،  من  صحيحة  نسخ  واستخراج  للباحثين،  الفرص 

حفظها الكترونياً، وفقاً للمستجدات، وهو ما يساعد على زيادة انجاز

عمليات التحقيق .

البحث مجاالت  في  كبيرة  أهمية  أيضاً  يشكل  البرنامج  أن  وأضاف 

تنعكس إيجابياً على مجريات والتعليم واستخراج األدلة الرقمية، التي 
التحقيق في الجرائم االلكترونية، وكذلك تضيف رافداً معلوماتياً جديداً،

يسهم في تدريب طلبة الجامعة على أحدث المستجدات في مجال الجرائم

اإللكترونية .
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