תכנית לימודים תש"פ
שנה א' - 1סמסטר א'

שנה א' - 2סמסטר א'

שנה א' - 3סמסטר א'

שנה א' - 4סמסטר א'

יום שלישי

יום שני
 10:00-13:00יסודות הרישום
אלכס טוביס
1007

יסודות הצילום א'
קרן זלץ
1002

 14:00-17:00מבוא לפיתוח צורה
שרון אתגר
1006

יסודות המחשב
ירמי אריאלי
909

 10:00-13:00יסודות הטיפוגרפיה א'
דניאל גרומר
1006

יסודות המחשב
ירמי אריאלי
909

המחשה א'
זאב אנגלמאייר
1002

 14:00-17:00יסודות הרישום
מתן בן כנען
853

יסודות הצילום א'
קרן זלץ
1002

מבוא לפיתוח צורה
גיא שגיא
1002

מבוא לחשיבה עיצובית א'
שרי ארנון
1002

יסודות הצילום א'
קרן זלץ
1003

יסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבי
אורי סוכרי
1002

 14:00-17:00יסודות הטיפוגרפיה א'
דניאל גרומר
1002

מבוא לחשיבה עיצובית א'
אמיתי גלעד
1004

המחשה א'
מישל קישקה
1003

יסודות המחשב
ירמי אריאלי
909

 10:00-13:00יסודות המחשב
דקל מועלם
909

יסודות הרישום
רבקה ססובר פלד
1003

יסודות הצילום א'
גסטון איצקוביץ
1006

מבוא לחשיבה עיצובית א'
ארז גביש
1003

יסודות הטיפוגרפיה א'
מאיר סדן
1006

המחשה א'
דברת בן נחום
1003

יסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבי
דני ביקון
1005

יסודות המחשב
ירמי אריאלי
909

יסודות הצילום א'
גסטון איצקוביץ
1005

המחשה א'
איתן אלוא
1009

 10:00-13:00יסודות הרישום
מתן בן כנען
853

 14:00-17:00יסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבי
חובב אופנהיים
1003
שנה א' - 5סמסטר א'

 10:00-13:00יסודות הטיפוגרפיה א'
יגאל הרמן
1002

מבוא לחשיבה עיצובית א'
ארז גביש
1004

 14:00-17:00יסודות הרישום
אלכס טוביס
1007
יום שני
שנה ב' - 1סמסטר א'

שנה ב' - 2סמסטר א'

שנה ב' - 3סמסטר א'

שנה ב' - 4סמסטר א'

שנה ב' - 5סמסטר א'

יום רביעי
מבוא לחשיבה עיצובית א'
טלי אילון
1001

יום חמישי
יסודות הטיפוגרפיה א'
דני מירב
1001
המחשה א'
נעם נדב
1001

יום שלישי
מבוא לעיצוב אריזה
עדלי סטוק
1005

שפת האיור א'
איתן אלוא
1004

 14:00-17:00יסודות צבע
אריאל אסאו
1001

מבוא לעיצוב במרחב וירטואלי
ערן היללי
910

עיצוב טיפוגרפי א'
נעמה טוביאס
1004

 10:00-13:00עיצוב גרפי א'
רותי קנטור
1003

יום חמישי

יום רביעי

10:00-13:00

מבוא לעיצוב במרחב וירטואלי
אמיתי גלעד
910

עיצוב גרפי א'
מעין לויצקי
1004

צילום ווידאו למעצב
ארי עמית
222

14:00-17:00

יסודות צבע
מארק ינאי
1005

שפת האיור א'
רותו מודן
1004

עיצוב טיפוגרפי א'
ענת קציר
1007

10:00-13:00

יסודות צבע
אלכס טוביס
1007

עיצוב טיפוגרפי א'
גיא שגיא
1007

מבוא לעיצוב במרחב וירטואלי
אלי מגזינר
910

14:00-17:00

מבוא לעיצוב אריזה
עדלי סטוק
1003

עיצוב גרפי א'
אשרף פואחר'י
1007

שפת האיור א'
דוד פולונסקי
1005

10:00-13:00

עיצוב גרפי א'
נעמי גייגר
1006

עיצוב טיפוגרפי א'
רותי קנטור
903

שפת האיור א'
דברת בן נחום
1006

14:00-17:00

יסודות צבע
אלכס טוביס
1007

מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
אחוה כהנא
1001

צילום ווידאו למעצב
ארי עמית
222

 10:00-13:00יסודות צבע
אריאל אסאו
1001

שפת האיור א'
מישל קישקה
1009

עיצוב גרפי א'
שרי ארנון
1005

 14:00-17:00צילום ווידאו למעצב
תמיר צדוק
1004

עיצוב טיפוגרפי א'
עדנה הררי
1009

מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
רונאל מור
1006

