המרכז לשיפור איכות ההוראה והערכתה
מכללת אלקאסמי
מדריך מהיר לקליטת מרצים חדשים
מרצה יקר,
באתר המכללה –  , www.qsm.ac.ilניתן למצוא מידע רב אודות המכללה ,המחלקות השונות ,מאגרי
טפסים ,מידע חיוני למרצה החדש ,ועוד.
על מנת להקל על קליטתך במכללה ,בחרנו לאגד מידע החיוני לכל מרצה חדש במסמך זה:
קליטת מרצים חדשים :כל נושא קליטת המרצים החדשים ,נושאי חוזים ,שכר ,מפתחות לתא דואר,
כרטיס מרצה ועוד מטופלים על ידי גב' נור חואגה ומשאבי אנוש.
לפרטים נוספים:
גב' נור חואגה
טל046286609 :
דוא"לnur_k@qsm.ac.il:
משאבי אנוש:
ד"ר מחמוד אבו מוך
טל046286609 :
דוא"לmahmood_ab@qsm.ac.il :
גב' מרווה מג'אדלה בדראן
טל046286697 :
דוא"לmrwa-mg@qsm.ac.il :
אתר יחידת משאבי אנושhttps://www.qsm.ac.il/?mod=cat&ID=134 :
השאלת ספרים :כל מרצה זכאי להשאיל עד  10ספרים לסמסטר ,ישנה אפשרות להאריך לעוד סמסטר
במידה והספר לא דרוש , ,לבקש לרכוש ספרים חדשים קורסים ,להשאיל ספרי קריאה .אתם מוזמנים
לבקר בספריה להכיר את הצוות ולקבל סיור בספריה וכל מידע אחר על שימוש במשאבי הספרייה.
לפרטים נוספים:
ד"ר וליד אבו אחמד – מנהל הספרייה
טל046286636 :
046286645
דוא"לwalid@qsm.ac.il :
אתר הספרייהhttps://www.qsm.ac.il/?mod=cat&ID=65 :
הסדר תו חניה
לרשות המרצים עומדת חנייה תת קרקעית (מתחת לבניין  ,)4וחנייה חיצונית מול הבניין הראשי .להסדר
תו חנייה יש לפנות לעמדת יחידת הבטחון בסמוך לשער הכניסה.
לפרטים נוספים:
מוחמד חוסני אבו מוך – ראש יחידת בטחון
טל046286640 :
דוא"לbetahon@qsm.ac.il :

צילום חומר לימודי :בחדר המרצים שבמכללה ישנן מחשבים ומכונות צילום לשרות המרצים בלבד .נא
לפנות לגב' נור חואגה לפרטים נוספים ולהנפקת כרטיס צילום.
טושים לכתיבה על הלוח :ניתן לקבל טושים ממזכירות החוג או מזכירות הדיקן האקדמי (גב' נור
חואגה).
סיסמאות כניסה למחשבי המכללה ,דוא"ל :יש לפנות ליחידת המחשבים להסדיר :סיסמת כניסה
למחשבי המכללה ,דוא"ל של המכללה ,שאלות בנושא תוכנות יחודיות ,וכדו.
לפרטים נוספים:
עאמר אבו חוסיין  ,ראש יחידת המחשבים
טל046286657 :
דוא"לaamer@qsm.ac.il :
תמיכה טכנית :רואן אגבארייה
טל046286616 :
דוא"לSupportq@qsm.ac.il :
סיסמת כניסה לפורטל המרצה באתר המכללה  :לכל מרצה במכללה נפתח דף אישי באתר הבית של
המכללה עם קליטתו .בדף זה קיים מידע אישי של המרצה כמו מערכת שעות ,מועדי בחינות וכן
אפשרות לנהל את כל נושא הערעורים ,וכו .לכל מרצה מונפקת סיסמא אישית אוטומטית .ניתן לקבל
את הסיסמא במזכירות המחלקה של כל מרצה או ממרכז טכנולוגיות מידע ותקשורת .ICT
אתר מלווה קורס במערכת ה  :Moodle-לכל קורס במכללה קיים אתר מלווה במערכת ה .Moodle .
נא לפנות לצוות מרכז טכנולוגיות מידע  ICTעל מנת לקבל מידע והדרכה.
לפרטים נוספים:
ראש המרכז :ד"ר נימר ביאעה
טל046286713 :
דוא"לbayaan@qsm.ac.il :
עוזרת מנהלית :אסראא ענבוסי
טל046286659 :
דוא"לictq@qsm.ac.il :
המרכז לשיפור איכות ההוראה והערכתה :הטיפול במרצים החדשים נעשה במסגרת המרכז לשיפור
איכות ההוראה והערכתה העוסק במגוון נושאים הקשורים לאיכות ההוראה ואוריינטציית מרצים
חדשים במכללה.
מידע נוסף לגבי שירותי המרכז ניתן למצוא באתר המרכז בקישור:
https://www.qsm.ac.il/?mod=cat&ID=158
סגל היחידה:
ד"ר וסאם מג'אדלה – ראש המרכז
משרד 462 :בניין 4
טל046286704 :

דוא"לw_magadley@qsm.ac.il :
יסמין אפטימה ,רכזת פעילויות המרכז והממונה על איכות ההוראה
משרד 464 :בניין 4
טל046286735:
דוא"לteaching@qsm.ac.il :

בהצלחה וקליטה מהירה
ד"ר וסאם מג'אדלה
ראש המרכז לשיפור איכות ההוראה והערכתה

