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הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
המרכז לתכן מערכות VLSI

הפקולטות להנדסת חשמל ומדעי המחשב

 - LINUXבקשה לפתיחת חשבון קורס  -לזוג  -במעבדה לVLSI -
טופס לא מלא לגמרי בכול הפרטים לא יפתח

 .1שם מלא בעברית  :שותף ראשון _____________:שותף שני______________:
 .2שם מלא באנגלית  :שותף ראשון _____________:שותף שני______________:
 .3שם מבוקש במערכת ( : ) Login Name
מספר משתמש
יימסר על ידי
המתרגל
האחראי
מספר קורס

נא הקף בעיגול את מספר הקורס הדרוש

מספר קורס  +קידומת החשבון :
 - 046265 - shxxשחר קוטינסקי

adxx
raxx
rgxx

046187 -

-

רוני אל בחר

046903 -

-

עמנואל כהן

046237 -

-

אדוארדו מעיין

pdxx
koxx
rgxx
msxx

__ _ _X X

קידומת חשבון

 +קידומת החשבון :
 - 046230 -דני ריטר

046918 -

-

קונסטנטין מוסייב

046237 -

-

אדוארדו מעיין

046188 -

-

קלאודיו יעקובסון

 הסיסמא הינה בת  10תווים רצופים צמודיםבאותיות קטנות באנגלית

 .4סיסמא במערכת ( )Password

הסיסמא הינה אישית לכל זוג בנפרד ואינה ניתנת להעברה.
לאחר קבלת הטופס המלא ע"י נציג המעבדה או המתרגל יעברו שם המשתמש
והסיסמא ( שניהם נקבעים על ידי המעבדה ) לידי נרשמי הקורס

נא גלו אחריות !!  -יש לשמור את שם המשתמש והסיסמא לאחר קבלתם.
אבדה הסיסמא – פנו למתרגל אחראי – לא למעבדה !!! .

 .5פקולטה
לנוחיותכם רישמו וגיזרו :

[]

 .6תפקיד :

( בה אתה לומד ,עובד ,מנחה או מלמד )
 -חשמל [ ] – מדעי המחשב

:
אחר _________

[ ] – חבר סגל [ ] – סטודנט תואר שני [ ] – מנחה חיצוני [ ] – סגל הנדסי
[ ] – סטודנט תואר ראשון [ ] – אחר ,פרט ______________________ :

 .7פרטים אישיים :
 שותף ראשון _______________:שם שותף שני________________:שם
שותף שני________________:
תעודת זהות  -שותף ראשון________________:
שותף שני________________:
 שותף ראשון________________:סלולארי
שותף שני________________:
 שותף ראשון________________:e-mail
________________________
 .8שם האחראי הישיר :
( שם מנחה הפרויקט או שם חבר סגל  -אחראי הקורס )
הפוך דף :

תאריך _______________ :

Password :

Login :

vlsi UNIX Account

שותף שני_______________:
חתימה  :שותף ראשון________________:
__________________________________________________________
דפי החשבון יוחזרו למתרגל על ידי מערכת  moodleיחד עם טפסי  NDAמלאים
8/11/20

בכל הקורסים
דרוש שותף
לחשבון מלבד:
046265
046903
046230

Technion - VLSI System Research Center
Email: Goel Samuel 829-4668 goel@ee.technion.ac.il
Amir Baer
829-4671 baer@ee.technion.ac.il

