יום ד׳

תקשורת חזותית
לוח הגשות
סמסטר ב׳ | 2022
יום א׳
19|6

יום ב׳
20|6

9:30
מבוא לעריכת וידאו | אלקיים גלילי
יפעת | 309

9:30
עיצוב אתרים | דזבלי בת |
אודיטוריום

11:00
סטודיו ורטיקלי-חיפה | אופנהיים
דוד ואדר׳ פלומבו פאולה | גלריה

10:00
מבוא לעריכת וידאו | אלקיים גלילי
יפעת | 309

15|6

26|6
9:30
ברודקאסט | אופנהיים דוד |
אודיטוריום
10:00
מבואות עיצוב לסביבת מסך |
יזרעאלי רונית | 306

10:00
עיצוב בתלת מימד וטכנולוגיה |
וייזל תמי | 308 ,307 ,306 ,305
10:00
עיצוב בתלת מימד וטכנולוגיה |
ברנע גבעוני יעל | ,304 ,303 ,302
309
10:00
עיצוב פס קול | אופיר אורי |
אודיטוריום

יום ג׳
22|6

21|6
9:30
עיצוב ממשק משתמש | מיטלמן
אדוארדו | אודיטוריום

23|6
9:30
יסודות הרישום | קורולוב
סטס | 309

9:30
אפטר אפקטס | בלבן עילי | 309

9:30
איור | דיבואה מיכל | 307 ,306

10:00
יסודות הרישום | בן עמי דרור |
307 ,306

10:00
איור | ברק מורן | 308 ,305 ,304

10:00
ברודקאסט מתקדם | אופנהיים דוד
| אודיטוריום

13:00
איור | שמיר דנה | 303 ,302

28|6
9:00
מבואות עיצוב לסביבת מסך |
יזרעאלי רונית | אודיטוריום

16|6
9:30
עיצוב חווית משתמש | גוכמן שובל
גאלה | אודיטוריום

10:00
קמפיין פרסום | ורמוס אורן | ,306
307

27|6

יום ה׳

29|6
10:00
רישום מתקדם | בן עמי דרור | 309

30|6
9:30
אנימציה | קייך דובי | 307 ,306

9:30
עיצוב אתרים | דזבלי בת | אודי־
טוריום

9:30
כתב וטיפוגרפיה | שגב אונה | ,301
304 ,303 ,302

 | 10:00עיצוב | פרופ׳ שרויאר טרי,
צירלין אסא ,שין ירון | גלריה309 ,

9:30
יסודות הטיפוגרפיה והעיצוב | בן
שושן אבירם | 303 ,302 ,301
9:30
יסודות הצילום | אבקסיס דני | 309

10:00
כתב וטיפוגרפיה | שחם דני | ,305
308 ,307 ,306

 | 15:30איור | אלון-קוריאל גיל-לי,
פרידמן מירה | 307 ,306 ,303 ,302

 | 10:00אינטראקטיב | בר גל
תום ,דזבלי בת ,יזרעאלי רונית |
אודיטוריום207 ,
 | 13:00משחקי מחשב | וינטראוב
אילן ,ריו לילי | אודיטוריום207 ,

10:00
מעבדת יצירתיות חישובית | ד״ר
גרוס איל | 309

3|7

9:30
טיפוגרפיה מתקדם | מזרחי אביחי |
309
9:30
טיפוגרפיה מתקדם | פורטיס עופרי|
305 ,304
10:00
יסודות הטיפוגרפיה והעיצוב |
שחם דני | 306
10:00
מבוא לאיור | אלון קוריאל גיל לי
307
10:00
מבוא לאיור | ברק מורן | 301
10:00
רישום וציור | קורולוב סטס | ,302
303

מקרא ............................

4|7

 | 16:00אנימציה | אלקיים גלילי
יפעת ,פילוסוף ניר ,קובר שחר |
אודיטוריום

5|7
10:00
סרט אנימציה מתקדם ,איור סביבות
לאנימציה | פילוסוף ניר ,קובר שחר
| אודיטוריום

אלפים

7|7

6|7
9:30
עיצוב גרפי | ג׳וגול | ,302 ,107 ,101
 ,308 ,303אודיטוריום ,גלריה

9:30
עיצוב גרפי | ג׳וגול | ,302 ,107 ,101
 ,308 ,303אודיטוריום ,גלריה

10:00
תפישה חזותית | פייביש נסטיה |
307 ,306

10:00
איור לטקסט | שמיר דנה | ,304
307 ,306 ,305

10:00
מרחבים וירטואלים מתקדמים |
וינטראוב אילן | 309

10:00
מבוא לאיור | אלון קוריאל גיל לי |
309 ,301

בתים

גימלים

9:30
תפישה חזותית | פרופ׳ שרויאר
טרי | 309 ,307 ,306

פרויקט גמר

