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  דני מר רייף 
  כללי

הנה אמצעי ליישום מטרות אסטרטגיות וטאקטיות של פרטים , כל טכנולוגיה אחרת  כמו,טכנולוגית מידע
, בתקופה שבה נדמה שכולם מדברים על טכנולוגיה. ריות" ציבוריות ומלכ,וארגונים הפועלים במערכות עסקיות

איכות של מערכת מידע היא בראש ובראשונה . חשוב לזכור כי טכנולוגיות המידע הן תמיד אמצעי ולא מטרה
  .פונקציה של מידת הקידום שלה את מטרות הארגון

איכות ואמינות המידע וזמינות המידע בכל , עאופן הצגת המיד, סוג המידע, הדרישות למידע הולכות וגוברות
  . כל אלו מגבירים את ההכרח בטכנולוגיות בקרת מידע אמינות. מקום

  
  הקורסמטרת 
בקרה והשימושים במערכות , נועד להציג ולנתח את העקרונות והיסודות המושגיים של מערכות המידע הקורס
   .המידע 

  
   לימודנושאי

  .טכנולוגיית המידע .1
 .מערכות המידעקרונות יסודות וע .2
 .מערכות מידע ממוחשבות .3
 .מידע ניהולי ותהליכי קבלת החלטות .4
 .תשתיות המידע .5
 .מחזור חיים של מערכות מידע .6
  

  מבנה ומסגרת הקורס
 .אות פרונטליות ללימוד תאוריות בתחום מערכות המידעהרצ .1
 .80% –משקל בציון הכללי , ביצוע פרוייקט, נוכחות חובה .2
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