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  יכלל
דרישות למידע . השינויים העסקיים והשינויים הטכנולוגיים מזינים אלה את אלה ומשפיעים זה על זה

וזמינות , לרבות לצרכים משפטיים, איכות ואמינות המידע, גת המידעאופן הצ, סוג המידע:הולכות וגוברות
וכלים ,הכוללות אמצעי בקרה , כל אלה מגבירים  את ההכרח בטכנולוגיות אמינות. המידע בכל מקום 

  .לביקורת
נמיקה בצורכי המידע ובטכנולוגיה השפיעו גם על תחום הביקורת החל מהימים בהם הוא הוגדר יהד
  " .ביקורת טכנולוגית המידע "–ועד ימינו " ביקורת מערכות מידע ממוחשבות "דרך " א"ביקורת ענ"כ

  מטרת הקורס
  .ביקורת טכנולוגית המידעלהקנות את העקרונות והיסודות של 

  דרישות הקורס
  .20%משקל בציון הכללי הוא , השתתפות פעילה בשיעורים, נוכחות חובה .1
  .80%משקל הבחינה בציון הכללי הוא .  בשיעורהבחינה תהא על החומר שילמד. בחינה מסכמת .2

  לימודנושאי  
  .טכנולוגית המידע )1
 .יסודות ועקרונות ביקורת מערכות מידע )2
 .יסודות הביקורת של יישומי מחשב )3
 .שיטות וכלים לביצוע ביקורת מערכות מידע )4
 .יסודות אבטחת המידע וחוק הגנת הפרטיות )5
 .מערכות יישומיות )6
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  אתרים
www.theiia.org 
www.icpas.org.il                                    חשבון בישראל לשכת רואי
www.iia.org.il                          לשכת המבקרים הפנימיים בישראל   
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