
 

 

 دورة تدريبية بعنوان: لموضوعا

 " IT Audit" تدقيق أنظمة المعلومات
 

 ،،طيبة وبعد، تحية
تحياتها لكم و استمرارًا لسياسة التدريب المهني  أطيب (األردن)ونيين إدارة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانتهدي 

، "T Audit"تنتهجه الجمعية في تأهيل وتدريب الكوادر العربية يسرها أن تعلن عن إقامة دورة بعنوان المتخصص الذي 
الساعة الرابعة و النصف حتى الساعة  من( 6/9/0200و لغـــــــاية  0/9/0200)اعتبارًا من تاريخ ساعة تدريبية ( 02)وبمعدل 

شارع مكة مرحبين بمشاركة من  –إلدارة األعمالطالل أبوغزاله  كليةفي مقر  ( الخميس – األحد) منالثامنة و النصف مساءًا 
 .ترشحونه لحضور هذه الدورة

 

 : الفئة المستهدفة

 .اء وموظفو الرقابةمدر ، المدققون الداخليون، نظمة المعلوماتأمدققو ، التدقيق مسئولي
 

 :األهداف العامة

 .التعرف على مخاطر أنظمة المعلومات والضوابط التي يتم وضعها للحد منها -
 .شرح سياسية السرية ووظيفة موظف أمن المعلومات -
 .التعرف على دور المدقق في تدقيق وتقييم المعلومات -
  . التدقيقية ت التي تساعد المدققين في القيام بالمهاماإلطالع على إجراءات إعداد برامج التدقيق على أنظمة المعلوما -
 اإلطالع على معايير تدقيق أنظمة المعلومات التكنولوجية -

 
 : اإلطار العام

 :التالية خالل الدورة مناقشة وشرح المواد  سيتم
 

 اليوم األول: 
 (.البرمجيات و الكيان المادي)مدخل ألنظمة المعلومات  -
 .المعلوماتالمخاطر المرتبطة بأنظمة  -
 .الضوابط الرقابية ضمن أنظمة المعلومات -
 . (ISO 17799) سياسة أمن المعلومات -

 

 اليوم الثاني: 
  . ميثاق التدقيق ألنظمة المعلومات -
  . التخطيط و إجراء التدقيق -

 



 

 

 اليوم الثالث:  
  . برامج تدقيق أنظمة المعلومات -
  . استخدام برامج الحاسوب في عمليات التدقيق -
  . بناء برامج للتدقيق على الحاسوب -
  .دور المدقق في تقييم أنظمة المعلومات -

 

 اليوم الرابع: 
  . التوثيق -
 . (COBIT) جودة أنظمة المعلومات -
  . كيف نكتب تقرير أنظمة المعلومات -

 
 اليوم الخامس: 

 (.ISACA)المعايير الدولية التي تحكم تدقيق أنظمة المعلومات  -

 

يحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة تفيد حضوره إياها تبين عدد الساعات المعتمدة التي استغرقتها والمواضيع التي 
 . تناولتها

 

أو " جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين األردن"ترسل قسائم االشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيكا مصرفيا باسم 
بالدينار ( 2202202020200222/200)تحويل رسوم الدورة على حساب المجمع لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم 

شعارنا بذلك  .األردني وا 

 
 

 :ت والتسجيل يرجى االتصال علىالستفسارال
 (0055055: )هاتف
 0001/0050 :فرعي
 (0055050: )فاكس

 
 :بريد إلكتروني

 business.development@ascasociety.org 
 

 ،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،
 محمد إسماعيل 
 مسؤول التدريب

mailto:business.development@ascasociety.org

