
יום חמישייום רביעייום שלישייום שניג"תכנית לימודים תשפ

01טיפוגרפיה יסודות צבע'המחשה ב10:00-13:00'סמסטר ב - 1'שנה א

דנה גזמתן בן כנעןעמית טריינין

01עיצוב גרפי יסודות המחשב יסודות האינטראקציה 14:00-17:00

עידן ועקניןירמי אריאליאורי סוכרי

למידה מרחוק

17:30-20:30 

01טיפוגרפיה יסודות המחשב מבוא לפיתוח צורה01עיצוב גרפי 10:00-13:00'סמסטר ב - 2'שנה א

יהודה חופשיירמי אריאלישרון אתגרנעמי גיגר

למידה מרחוק

'המחשה ביסודות האינטראקציהיסודות צבע14:00-17:00

נוב'אלי בבגצח ויינברגאריאל אסאו

17:30-20:30 

יסודות האינטראקציה'המחשה ב01עיצוב גרפי 01טיפוגרפיה 10:00-13:00'סמסטר ב - 3'שנה א

חובב אופנהייםדברת בן נחוםמעין לויצקייגאל הרמן

מבוא לפיתוח צורהיסודות צבעיסודות המחשב 14:00-17:00

יעל בורשטייןרוני טהרלבירמי אריאלי

למידה מרחוק

17:30-20:30 

01עיצוב גרפי 'המחשה ב10:00-13:00'סמסטר ב - 4'שנה א

נעם שכטרודית אשר'ג

יסודות האינטראקציהיסודות המחשביסודות צבע 14:00-17:00

רותם פישירמי אריאליאלכס טוביס

למידה מרחוק

01טיפוגרפיה  17:30-20:30

מאיר סדן

01עיצוב גרפי 01טיפוגרפיה יסודות צבע 10:00-13:00'סמסטר ב - 5'שנה א

רי'אשרף פואחדניאל גרומראריאל אסאו

יסודות האינטראקציה'המחשה ביסודות המחשבמבוא לפיתוח צורה14:00-17:00

הראל שיניאקדברת בן נחוםירמי אריאליעמית טריינין

למידה מרחוק

17:30-20:30 

יום חמישייום רביעייום שלישייום שני

המחשה וירטואלית'שפת האיור ב 03עיצוב גרפי 10:00-13:00'סמסטר ב - 1'שנה ב

אריק לרנרהילה נעםאיל זקין

מבוא משחקיםיסודות המיתוג03טיפוגרפיה 14:00-17:00

עידן רוזהאילן פוטשאיל זקין

17:30-20:30

מבוא משחקים 03עיצוב גרפי 10:00-13:00'סמסטר ב - 2'שנה ב

גדעון רימרסוניה אוליסקי 

המחשה וירטואלית'שפת האיור ב03טיפוגרפיה 14:00-17:00

ערן היללישמרית אלקנתיסוניה אוליסקי 

יסודות המיתוג17:30-20:30

עדלי סטוק



המחשה וירטואלית 03עיצוב גרפי 10:00-13:00'סמסטר ב - 3'שנה ב

מרצה יפורסם בהמשךמיכל סהר

מבוא משחקיםיסודות המיתוג03טיפוגרפיה 14:00-17:00

גדעון רימרעדלי סטוקמיכל סהר

'שפת האיור ב17:30-20:30

גלעד סליקטר

המחשה וירטואליתמבוא משחקים 03עיצוב גרפי 10:00-13:00'סמסטר ב - 4'שנה ב

ליאור בן חורין אר'איתן מגדן עוזרי

'שפת האיור ביסודות המיתוג03טיפוגרפיה 14:00-17:00

אורית ברגמןדר לאורדן עוזרי

17:30-20:30

המחשה וירטואלית 03עיצוב גרפי 10:00-13:00'סמסטר ב - 5'שנה ב

אלי מגזינרענת קציר

'שפת האיור במבוא משחקים03טיפוגרפיה 14:00-17:00

זאב אנגלמאייראר'איתן מגענת קציר

יסודות המיתוג17:30-20:30

רותם ביקס

יום חמישייום רביעייום שלישייום שני

סטודיו מרכזי' שנה ג10:00-13:00'סמסטר ב- ' ד-'שנה ג

10:00-17:00

עיתונים אורבניים בהוצאה : פנזינים

עיצוב גרפי מתקדםעיצוב ובינה מלאכותיתעצמית

יואב פרייסמין רבינוביץענת קציר

עיצוב גרפי מתקדםעיצוב מוצר דיגיטלי! - זה סטארטאפ

יעל בורשטייןבן לב

ספר :  מאויר לילדיםnon-fictionספר 

עיצוב גרפי מתקדםסיפורי-לא

ארז גבישרותו מודן

עיצוב גרפי מתקדםקריטיקל דיזיין

רותי קנטורגיא שגיא 

איור ככלי פרשני-'איור חובה גזהות מקוםעיצוב משחק דיגטלי- 'חובה משחקים ד

אורית ברגמןקובי לוי

מעבדת משחקיות-חובה משחקים במשחקי אינדי

מרצה יפורסם בהמשךדני ביקון

אינפורמציה בתנועה/ אקספליינר 

יהונתן קינן

הנחייההנחיההנחייההנחייה

זאב אנגלמאייררוני לוית 11קומה  (חצי)נעם נדב מיכל בוננו

רותם פיש נורית קוניאק

אורי סוכרי

יום חמישייום רביעייום שלישייום שני

קורסי בחירה פתוחים כלל אקדמי

כתב יד14:00-17:00

אנימציה למשחקיםשפת הקומיקסמיכל בוננו'סמסטר ב- ' ד-'שנה ג

אריק לרנרמישל קישקה

פתוח לאומנויות המסך

סוכנות מיתוג

טכנולוגיות ודברי דפוססדנת הדפסנורית קוניאק

דנה גזרן סגל 

קראיטיב קודינג

GIFהמעבדה לחקר הتايپوجرافي عربي/ טיפוגרפיה ערבית איתי ניב 



אלון ברייארנואל ערפאת

מוזיקה ועיצוב פסקולמדיום ללא פורמט - Web-עיצוב ל

דידי ארזאחוה כהנא

עיצוב פונט

דני מירב

ארט דירקשן בפרסום

הלל אבט

הנחייההנחייההנחייההנחייה

יואב פרי שרון אתגר מאיר סדן

חובב אופנהיים הילה נועםנעמי גיגר

נעם שכטר


