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مختبر األبحاث الجنائية بجامعة زايد ينشر  15بحثا ً
عالميا ً
المصدر :أبوظبي ـــ لبنى أنور
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مواد ذات عالقة
جامعة زايد تستضيف مؤتمراً
عالمياً عن الجرائم
اإللكترونية
د .الجاسم :ال نية الفتتاح
كليتي زراعة وطب
نجاح كبير لوزارة الداخلية
في تحقيق األمن واالستقرار
في ربوع الوطن ،شرطة
عصرية قادرة على التصدي
للجريمة بكافة أشكالھا
وصورھا
افتتاح فعاليات مؤتمر
الشرطة وتحديات القرن
المقبل بأبوظبي
وزير الداخلية يشھد تخريج
» «15ضابطاً من حملة
ماجستير أمن المعلومات

األكثر قراءة

األكثر إرساال

األكثر تعليقا ً

محمد بن راشد يأمر بمنح العالوة السنوية
لموظفي حكومة دبي
بالفيديو ..سيارة أوباما تتعطل في إيرلندا
متظاھرة تقاطع الخطاب وتھتف :ال لالحتالل
مبارك ونجاله إلى محكمة الجنايات
تأھب كويتي لـ»جمعة الرحيل« وتحذير من
التجمعات غير المرخصة
محمد بن راشد يأمر بمنح العالوة الدورية السنوية
لمــــــــــــــوظفي دوائر حكومة دبي
محمد بن راشد يأمر بصرف العالوة الدورية للدوائر
المحلية في حكومة دبي

كاريكاتير

اختيارات المحرر

تمكن مختبر األبحاث الجنائية االلكترونية المتطورة بجامعة زايد من تطوير الم ھارات
البحث ية لدى طل بة الجام عة ع لى م ستوى الب كالوريوس والماج ستير في تخ صص
أمن المعلومات ،وذلك من خالل طبيعة الم جال الذي اجتذب العديد منھم ودفعھم
لالھت مام باألب حاث ا لتي ت قدم في م جال ك شف الجري مة االلكترون ية ،واال ھم أن
ال مركز تم كن من تنف يذ العد يد من األب حاث ون شر  15من ھا عبر ج ھات أكاديم ية
عالمية تعنى بنشر األبحاث الجادة ،وأن العمل جار على أبحاث عدة أخرى ،كما يعد
المختبر إطالق موقع »جنائي« لتعليم المھتمين بكشف األدلة الجنائية ،ويدرسون
أيضا استضافة مؤتمر حول »العوامل البشرية ودورھا في أمن المعلومات«.
وأوضح الدكتور إبراھيم بقيلي مدير مختبر األبحاث المتطورة في ال جرائم االلكترونية
بجام عة زا يد أن المختـبر الـذي تأسـس العـام  2009كأول مخ تبر من نو عه علـى
م ستوى ال عالم ال عربي ي عنى باألب حاث الجنائ ية ب ھدف ز يادة الو عي حول أھم ية
األب حاث الجنائ ية االلكترون ية التطبيق ية والع مل ع لى تطوير ھا من خالل ال تدريب
والتعليم ونشر األبحاث العلمية باإلضافة لتنظيم المؤت مرات والندوات وورش الع مل،
فضال عن تقديم الدعم في مجال التحقيقات للجھات القانونية والعمل ك مركز فكري
ألب حاث األمن االلكتروني ،م شيرا إ لى أن ھم ع لى الم ستوى الب حثي ن فذوا العد يد
من األبحاث الجنائية التكنولوجية واإلحصائية.
الھواتف المحمولة
ون فذت الطال بات بح ثا حول كيف ية ا ستخراج األد لة الجنائ ية من ج ھاز »اآلي فون«
واكتشفوا أن ھذا الجھاز يتضمن خاصية تفيد في إمكانية تحديد مكان المتصل من
خالل ال ـ » جي بي أس« ،وكا نت الطال بات قد اكت شفن ھذه الخا صة في بحث ھن
الذي نشرنه ،رغم أن وسائل اإلعالم المختلفة أعلنت عن ھذه الخاصية منذ فترة
قصيرة والتي لم تكن معروفة لدى جمھور المستخدمين ح يث سبقھن إ لى ذ لك
طالبات الجامعة ،ك ما أنھم يبحثون في األدلة التي يمكن استخراجھا من الھوا تف
المتحركة اعتمادا على الخواص التي تحملھا ت لك األج ھزة ،كإمكان ية تحد يد مو قع
التقاط ال صور ا لتي تلت قط وتر سل عبر ھاتف »آي فون« ،كل ھذه اإلمكا نات يم كن
االستفادة منھا في كشف ال جرائم االلكترونية .كذلك يم كن اال ستفادة بمعلو مات
من خالل درا سة طبي عة » شبكة العال قات الخارج ية« الخا صة بال شخص ومعر فة
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"مارو" أشھر قط على
اإلنترنت
يعرف مارو بالقط الذي ال
يستسلم أبداً وذلك ليس إال
لسبب واحد وھو أنه يحب دخول
العلب بمختلف أشكالھا ضيقة
كانت أو صغيرة

المنطقة كلھا تدور حول
مزايا دبي )الحلقة الثانية(
في كتابه األخير »دول الخليج..
كيف تستفيد شركاتنا من
المعجزة االقتصادية ھناك« ،يقدم
الصحافي االلماني مايكل
باكفيش نظرة

بالفيديو ..سيارة أوباما تتعطل

كتاب اليوم
اإلعالم العربي ..عزيز قوم ذل
خالل فعاليات منتدى اإلعالم
العربي في دورته العاشرة
التي أقيمت في دبي األسبوع
الماضي ،رأيت ثالثة أجيال من
اإلعالميين العرب
مرور دبي ..إنجاز عالمي
»دبي في المرتبة الرابعة
عالمياً بالسالمة المرورية
حسب آخر اإلحصائيات ،بعد
المملكة المتحدة أو ال ً ثم
السويد ثم النرويج ،«..ھذا ما
طالعتنا به صحفنا المحلية
أبيي خاصرة الشمال والجنوب
باإلطباق العسكري على أبيي
خسرت الخرطوم فرصة ذھبية
لالستثمار السياسي .بعد
تعرض قافلة عسكرية تضم
جنوداً شماليين ودوليين
لكمين على
يوم تطوف الجثث والبنايات فوق
رؤوسھم!
كنا صغاراً .أطفا ال ً يكسرّون
ألعابھم ،يتركون بقايا الطعام
في الصحون ،أو تحت الطاولة،
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من خالل درا سة طبي عة » شبكة العال قات الخارج ية« الخا صة بال شخص ومعر فة
األفراد الذين يتواصل معھم عبر »الفيس بوك« و»تويتر«.

موقع »جنائي«
وك شف ا لدكتور بقي لي عن ا ستعدادھم حال يا إل طالق م شروع جد يد يتم ثل في
موقع الكتروني با سم »جنائي« بالتعاون مع ثالث طالبات من الجامعة ،تقوم فكرته
ع لى تعل يم المھتم ين بالجرائم االلكترون ية كالق ضاة والم حامين وال باحثين بكيف ية
الب حث فـي الجريمـة االلكترونيـة واسـتخراج األدلـة الجنائيـة ،حيـث يقـدم الموقـع
بـاللغتين العربيـة واالنجليزيـة ويعـرض دورات تدريبيـة فـي أساسـيات البح ــث ف ــي
الجريمة االلكترونية ،وسيتم إطالق المشروع مع نھاية مايو الجاري ،حيث سيعرض
ألول مـرة للجمھـور ،وسـتقدم الـدروس التدريبيـة مدعمـة بصـور بالفيـديو وعـروض
باوربوينت لتوصيل المعلومات بشكل أوضح .
باإلضافة إلى اخت بارات لق ياس مدى الف ھم والمعر فة ا لتي حقق ھا ا لدارس ،وتو فير
ع ناوين لموا قع وك تب اثرائ ية يم كن ا لرجوع ل ھا لتو سيع الم عارف ،ك ما أن المو قع
سيخضــع للتطويــر مــن خ ــالل وضــع دورات ودروس تدريبيــة أكــثر تطــورا لمــا بعــد
األسا سيات حول كيف ية إي جاد األدلـة الجنائيـة فـي األجھـزة االلكترونيـة الصـغيرة
وطرق استخراجھا.
وت حدث أي ضا عن اھت مامھم حال يا بإ عداد معجـم خـاص بـالمفردات والمصـطلحات
العلم ية االنجليز ية ا لتي ت ستخدم في الم جال الت قني عا مة وال جرائم االلكترون ية
خاصة وترجمتھا لما يرادفھا بالعربية وان ھذا أمر يتطلب جھدا كبيرا.

الحوسبة السحابية
كذلك ت حدث بقي لي حول بحث ھم في م جال الحو سبة ال سحابية ،وا لتي تتعلـق
باستخدام شبكة الكترونية دون معرفة موقع السيرفر ال خاص بھا ،حيث نفذ البحث
بالت عاون مع طال بة من جام عة » يو سي دي« بايرلنـدا والـذي نشـر فـي جورنـال
أ كاديمي متخ صص حول كيف ية اسـتخراج األدلـة الجنائيـة مـن ھـذه النوعيـة مـن
األنظمـة االلكترونيـة ،وقـام باسـتبيان بالتعـاون مـع طالبـة مـن الجامعـة االيرلندي ــة
لمعر فة الم شاكل ا لتي توا جه عمل ية ا ستخراج األد لة من ھـذا النظـام ،وشـمل
اال ستبيان  156شخصـا لتحديـد المعـايير الـتي يجـب أن ننظـر إليھـا لنتمكـن م ــن
استخراج األدلة االلكترونية الجنائية من ھذا النظام.

دراسة استكشافية نفسية
واھتم المختبر بالب حث في الم جاالت النف سية واالجتماع ية لأل فراد وتأثير ھا ع لى
ارت كاب ال جرائم االلكترون ية ،و قال د .بقي لي أن ھم أ جروا درا سة استك شافية حول
األفراد الذين يقتحمون المواقع المحظورة ومدى عالقة ذلك بميلھم الرتكاب ال جرائم
االلكترونية ،حيث كشفت الدراسة عن وجود تلك العالقة بين من يقتحمون المواقع
المحظورة والميل الرتكاب الجرائم االلكترونية.
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في الصحون ،أو تحت الطاولة،
ينسون ،أو يتناسون ،معطفاً
في »األوتوبيس«

في إيرلندا
لم تتمكن سيارة الرئيس
األميركي باراك أوباما الكاديالك
الملقبة "بالوحش" الخروج من
السفارة األميركية أمس
)االثنين( عندما

لبنان ..أزمة حكومة أم أزمة
حكم؟
شھد لبنان عددا كبيرا من
مؤتمرات الحوار إلنھاء الحرب
اللبنانية التي بدأت في العام
 ،1975وقد تتابع انعقادھا

الفرصة الضائعة في اليمن
وصفت نشرة " أخبار الساعة "
المبادرة الخليجية منذ طرحھا
بأنھا طوق نجاة لليمن للخروج
السلمي من أزمته بما يحفظ
للبالد

دبي تخلق أنفاساً اقتصادية
جديدة ) الحلقة األولى(
في كتابه األخير »دول الخليج..
كيف تستفيد شركاتنا من
المعجزة االقتصادية ھناك« ،يقدم
الصحافي األلماني مايكل
باكفيش نظرة عميقة للتطورات
الجديدة

الفيديو

فن الرسم بالرمال

الموھوب كارسيال وعنف
اإلصابة

مواقيت الصالة
الفجر

الشروق الظھر

العصر

المغرب العشاء

فن الشوارع بوجوه كولومبية

20:33 19:03 15:45 12:20 05:32 04:12

بدأ الفنان الكولومبي "ستنك
فيش" منذ العام  2000برسم
لوحات جميلة وفريدة من نوعھا
على جدران مدينة بوغوتا،
ويتميز ھذا الفن عن غيره من
الفنون كونه يرسم وجوھا من
صور كان قد ألتقطھا خالل جوالته
في المدن

اضغط ھنا لمعرفة أوقات الصالة لمدن أخرى

حالة الطقس
األربعاء

الخميس

الجمعة

يوم مشمس

يوم مشمس

يوم مشمس

العليا° 39 :

العليا° 39 :

العليا° 38 :

الدنيا° 31 :

الدنيا° 29 :

الدنيا° 28 :

أضغط ھنا لمتابعة حالة الطقس لمدن أخرى

ظاھرة التمدد كلوح خشبي
الطلبة :دور المختبر أساسي في تنمية قدراتنا البحثية

أكد طلبة جامعة زايد أن المختبر يلعب دورا أساسيا في تنمية مھاراتھم وقدراتھم
وقـال الطالـب محمـد المـرزوقي مـن ماجسـتير امـن المعلومـات إن األبحـاث ال ــتي
ينفـذوھا تنشـر علـى مسـتوى عـالمي مـن خـالل الصـحف والمجـالت األكاديميـة
المتخصصة التي تھتم باختيار األبحاث العملية ال جادة ونشرھا  ،م ما ي ساھم في
التعريف بالنشاط البحثي لجامعة زايد وطالبھا ،مشيرا إلى أن ھم أ جروا أبحا ثا حول
أجھزة البالك بيري واآلي فون وكيفية ا ستخراج األد لة الجنائ ية من خالل ھا ،وحال يا
مھتم ين بإجراء األب حاث المتعل قة بأجھزة أ خرى .وذ كر ال مرزوقي أ نه الت حق ب ھذا
التخ صص لكونه من المجاالت الجديدة والتي ت شعر اإلن سان بالت حدي في الب حث
والكشف ،وبالنسبة لھم كطالب العق بة الوح يدة ا لتي توا جه عمل ھم في المخ تبر
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انتشرت في العالم ظاھرة غريبة
بعض الشيء في مواقع الـ"فيس
بوك" وھي االنبطاح أو التمدد
على الوجه في أماكن غريبة و
تشبه اللوح الخشبي .

معرض الصور

صور مروعة إلعصار
جوبلين

آخر صيحات تزيين أطباق
الطعام

أكثر المواضيع إرساالً على "فيس بوك"
رحلة "البيان" في تركيا
إسطنبول ھي إحدى أكبر مدن
العالم ومن أجملھا وھي
تستحق فعال الزيارة المتالكھا
سحرا يختلف عن الشرق أو
الغرب فھي توفر الراحة والشعور
باالطمئنان
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والكشف ،وبالنسبة لھم كطالب العق بة الوح يدة ا لتي توا جه عمل ھم في المخ تبر
ھو وجوده في مقر الطالبات وھناك صعوبة في التواجد المستمر فيه  ،لھذا اقترحوا
على اإلدارة أن يكون المختبر في مكان مستقل بحيث يمكن ألي طالب حتى من
خارج الجامعة االستفادة منه .

تخصص جديد
أما سمية عيسى المنصوري طالبة بكالوريوس بكلية تقنية المعلومات تخصص أمن
معلومـات فـذكرت أنھـا تعلمـت الكثـير مـن ترددھـا علـى مختـبر األبحـاث الجنائي ــة
وتعل مت ف يه كا فة المرا حل ا لتي ت مر ب ھا عمل ية ك شف وتحل يل األد لة الجنائ ية
االلكترون ية لح ين و صولھا للمحك مة .م شيرة إ لى أن ھا ضمن المجمو عة الطالب ية
التي تع مل على مشروع مو قع "ج نائي" وا لذي أ فادھم ك ثيرا عمل ية ت صميم ھذا
المو قع .واع تبرت أن التحاق ھا ب ھذا التخ صص لكو نه جد يدا وق لة من يع مل به من
ال مواطنين وخاصة الفتيات وتت منى أن تصبح من أوائل المواط نات المتخص صات في
مجال البحث الجنائي لخدمة بالدھا.
13

كتاب ألماني يمحو التشويه
ويقدم صورة عادلة عن
الوضع االقتصادي في دبي
صدر مؤخرا عن دار "كامبوس"
للنشر في فرانكفورت كتاب
باللغة األلمانية بعنوان "دول
الخليج ..كيف تستفيد شركاتنا
من المعجزة

خدمات

Like

طلب رومانسي للزواج في
ردھة المطاعم ينتھي
بالرفض

أكتب تعليقك ھنا
اإلسم:

أصيب متسوقون بمركز شيرمان
أوكس غاليريا للتسوق في لوس
انجليس بالدھشة لرفض شابة
طلب حبيبھا للزواج رغم الطريقة
الرومانسية

البريد اإللكتروني:
التعليق:

حب
التعليقات المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي موقع البيان اإللكتروني  ،الذي ُير ً
بالردود والرأي اآلخر
أرسل

↑ أعلى

اتصل بنا

أعلن معنا

أسرة الموقع

بيان الخصوصية

عن البيان
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