
יום חמישייום רביעייום שלישייום שניה"תכנית לימודים תשע

יסודות המחשביסודות הטיפוגרפיה איסודות הצילום א10:00-13:00'סמסטר א - 1'שנה א

מנטוראבי אייזנשטיין ' פרופראר 'אלון ג

מבוא לחשיבה עיצובית איסודות הרישום אמבוא לפיתוח צורההמחשה א14:00-17:00

נעם שכטרמארק ינאישרון אתגרזאב אנגלמאייר

מבוא לחשיבה עיצובית איסודות הצילום איסודות הרישום א10:00-13:00'סמסטר א - 2'שנה א

משה מירסקימיכל היימןאריאל אסאו

יסודות המחשבהמחשה איסודות הטיפוגרפיה איסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבי14:00-17:00

מנטורודית אשר'גיגאל הרמןאורן משה

מבוא לפיתוח צורהיסודות המחשביסודות הטיפוגרפיה אמבוא לחשיבה עיצובית א10:00-13:00'סמסטר א - 3'שנה א

רוני לויתמנטוריגאל הרמןאורן משה

המחשהיסודות הצילום איסודות הרישום א14:00-17:00

מרב סלומוןמיכל היימןיואל גילינסקי

המחשה אמבוא לחשיבה עיצובית איסודות הרישום א10:00-13:00'סמסטר א - 4'שנה א

גלעד סליקטרשרי ארנוןרבקה ססובר פלד 

מבוא לפיתוח צורהיסודות הטיפוגרפיה איסודות הצילום איסודות המחשב14:00-17:00

עמית טרייניןאבי אייזנשטיין ' פרופראר 'אלון גמנטור

יום חמישייום רביעייום שלישייום שני

יסודות עיצוב לפרסוםסוגיות באתיקה של עיצובהעברת מסר ארישום א10:00-13:00'סמסטר א - 1'שנה ב

הלל אבטעופר כהנאמעין לויצקיאלי שמיר

עיצוב טיפוגרפי אשפת האיור א מבוא לעיצוב אריזה14:00-17:00

רותי קנטורמישל קישקהיותם בצלאל

שפת האיור א סוגיות באתיקה של עיצובעיצוב טיפוגרפי אהעברת מסר א10:00-13:00'סמסטר א - 2'שנה ב

מרב סלומוןעופר כהנאעדנה הררינעמי גיגר

יסודות עיצוב לפרסוםמבוא לעיצוב אינטראקטיבירישום א14:00-17:00

הלל אבטדן גרינברגאלי שמיר

העברת מסר אסוגיות באתיקה של עיצובמבוא לעיצוב אריזהשפת האיור א10:00-13:00'סמסטר א - 3'שנה ב

רותי קנטורעופר כהנאיותם בצלאלזאב אנגלמאייר

צילום ווידאו למעצבעיצוב טיפוגרפי ארישום א14:00-17:00

ארי עמית ענת קציראריאל אסאו

צילום ווידאו למעצבסוגיות באתיקה של עיצוברישום אהעברת מסר א10:00-13:00'סמסטר א - 4'שנה ב

ארי עמית עופר כהנאשרון אתגראמיתי גלעד

שפת האיור א מבוא לעיצוב אינטראקטיביעיצוב טיפוגרפי א14:00-17:00

דוד פולונסקיגיא חביבנעמה טוביאס

יום חמישייום רביעייום שלישייום שני

פורמטים טיפוגרפייםLIVEאינפוגרפיקה סטודיו מרכזי' שנה גסטודיו מרכזי' שנה ד10:00-13:00'סמסטר א- ' ד-'שנה ג

נעם שכטריוסי ברקוביץ10:00-17:0010:00-17:00

פורמטים טיפוגרפייםהמעצב כאסטרטגהיכרות, מבוא לעיצוב בתנועהעתיד.ממשק

אביחי מזרחיר פנינה כהן"דאריק לרנראורי סוכריחובה' שנה ג

חובה' שנה ד

סטודיו מרכזי' שנה ג

פורמטים טיפוגרפייםקומיקס מחוץ למשבצתעיצוב ויזמות במרחב האינטראקטיביטייטל סיקוונס ועיצוב תוכן קולנועיסטודיו מרכזי' שנה ד

מיכל סהרמישל קישקהרונאל מוריעל בורשטיין בחירה

פורמטים טיפוגרפייםמסע, גלוי ונסתראיור ועיצובאימאג׳מייקינג

תרזה בן פורת ודית אשר'גאורית ברגמן גיא שגיא

סיגנון ושפה חזותית- 'איור חובה גלטרינג וטיפוגרפיה דיגטליתסטודיו מיתוג איור ספרים

עמית טרייניןעדי שטרן' פרופעדלי סטוקרותו מודן

ואל סטוריטלינג'ויז- איור מעצבים את הארץ מחדששיכבה את האור, האחרון שיוצאסמינר איור מתקדם

דוד פולונסקיענת קצירלהב הלוידברת בן נחום

סדנת הדפסארט דיירקשיין לברודקאסטרעיון בשישים שניות

רן סגל אדם פיינברגגל פורת

#קמפיין פרסומי  לעתיד_בחזרה

שגיא בלומברגסיון בן חורין

יום חמישייום רביעייום שלישייום שני

עיצוב פונטרב/ דו 14:00-17:00'סמסטר א- ' ד-'שנה ג

מיכל סהרעיצוב וקולנוע, סיפור

ערן יובל 

אינפוגרפיקס

רוני לויתחפצים מתקשרים

אלי יעקבזון

אדם צעיר בעיר זרה

נעם נדב

טיפוגרפיה בתנועהארכיטקטורת מידע ועיצוב תוכן

ארז גבישעדי שטרן ' פרופ

בוק'סדנת סקצארכיטקטורת מידע ועיצוב תוכן

קרן תגרקובי לוי

כתב יד ארכיטקטורת מידע ועיצוב תוכן

גלעד סליקטריוסי ברקוביץ

עיצוב בין במה למסך- אנימציה ארכיטקטורת מידע ועיצוב תוכן

חנן קמינסקי  ' פרופשרי ארנון


