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 השכלה

 גוריון שבנגב-אוניברסיטת בן ,פוליטיקה וממשללימודים לקראת תואר שלישי, המחלקה ל  -2015
 נושא הדוקטורט: מדיניות גיוון בהשכלה גבוהה: בין ערך חברתי לערך כלכלי  
 פורת וד"ר יריב פניגר-בהנחיית פרופ' גיא בן  

 האוניברסיטה העברית, ירושליםתואר שני בתוכנית המצטיינים של ביה"ס למדיניות ציבורית,  2009 - 2007
 : השתלבות מוצלחת של תלמידים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה הישראליתנושא התזה  
 בהנחיית ד"ר ענת גופן  

האוניברסיטה אמריקנים, -תואר ראשון ביחסים בינלאומיים ובלימודים ספרדיים ולטינו 2006 - 2003
 העברית, ירושלים

 
 דוחות מחקר ופרסומים:

• Hendin, A., Ben-Rabi, D., & Aziza, F., (2016). Framing and Making of Access Policies: The 

Case of Palestinian Arabs in Higher Education in Israel. In: Mountford-Zimdars, A. & 

Harrison, N. (Eds.). Access to Higher Education: Theoretical Perspectives and Contemporary 

Challenges. Taylor &Francis.  

(. "תכנית הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לערבים, דרוזים וצ'רקסים 2016רבי, ד. )-הנדין, א. ובן •
(", 2015/16בישראל: דיווח ביניים על מערך התמיכה בסטודנטים נכון לסוף שנת הלימודים תשע"ו )

 מכון ברוקדייל.-ג'ויינט-מאיירס

-לסטודנטים ערבים בתחום ההיי Excel HT(. "מהשכלה גבוהה לתעסוקה: הערכת תכנית 2016, א. )הנדין •
 מכון ברוקדייל.-ג'ויינט-טק", מאיירס

(. "תכנית הנגישות לשילוב ערבים, דרוזים וצ'רקסים בהשכלה גבוהה: 2015רבי, ד. )-הנדין, א. ובן •
מכון -ג'ויינט-בסטודנטים", מאיירס ממצאים ראשוניים ממחקר הערכה על יישום מערך התמיכה

 ברוקדייל.

 -י: ביצוע תכנית החומש לשיפור קליטת יוצאי אתיופיהליש(, "דוח מעקב ש2014חביב, ג., הנדין, א. ) •
 מכון ברוקדייל.-ג'ויינט-", מאיירס2011-2008תקציבים 

ודנטים ערבים: מחקר (. "הכנה להשתלבות מוצלחת בהשכלה גבוהה של סט2013רבי, ד., והנדין, א., )-בן •
 מכון ברוקדייל.-ג'ויינט-אקדמיות", מאיירס-הערכה על תכנית לשיפור המכינות הקדם

(, "האיכות והעלות של המעונות לטיפול באדם 2012מרום, ת., קייב, ל., אמינוב, נ., והנדין, א. )-צמח •
 ייל.מכון ברוקד-ג'ויינט-המפגר לפי סוג בעלות: ממשלתי, ציבורי ופרטי", מאיירס

(, "זיהוי דרכים להתמודדות עם מצוקת כוח אדם במקצוע רפואי 2012ניראל, נ., הנדין, א. ורבאו, מ. )מרץ  •
 .152(3, )הרפואהכירורגיה כללית", –

(, "דוח מעקב שני: ביצוע תכנית החומש לשיפור קליטת יוצאי 2012חביב, ג., הנדין, א. ועבודי, ח. ) •
 מכון ברוקדייל.-ג'ויינט-מאיירס", 2010-2008תקציבים  -אתיופיה

 –(, "זיהוי דרכים להתמודדות עם מצוקת כוח אדם במקצוע רפואי 2011ניראל, נ., הנדין, א. ורבאו, מ. ) •
 מכון ברוקדייל.-ג'ויינט-חקר מקרה: הכירורגיה הכללית", מאיירס

, סדרה הכתומהה(, "השתלבות סטודנטים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל", 2011הנדין, א. ) •
 ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון פהר.

(. "היוצא מן הכלל המעיד על הכלל: השתלבות סטודנטים ערבים בהשכלה גבוהה 2009גופן, ע. והנדין, א. ) •
 חסמים ומשאבים". דוח מחקר עבור המועצה להשכלה גבוהה. –

 

 השתתפות והצגה בכנסים אקדמיים:
 2017מרץ 

National Association of Diversity Officers in Higher Education, Washington DC, USA 

Lecture Title: Israeli Hope in Academia: The Israeli Case for Diversity and Partnership 
 כנס הפורום לחקר מדיניות חברתית בישראל 2016פברואר 

השתתפות מכלילה: המשגה חדשה למאמצי קידום הנגישות של מערכת  כותרת ההרצאה:
 ההשכלה הגבוהה? המקרה של ערבים, דרוזים וצ'רקסים בהשכלה גבוהה בישראל

 2015דצמבר 

Society for Research into Higher Education, Newport, Wales 

Lecture Title: The Dual Role of Institutional Context Vis-à-vis National Higher Education Policy 

 Global Implementation Conference, Washington DC     2013אוגוסט 
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Poster Title: Helping Policy Makers to Understand the "Full Picture": How the Implementation 

Context Influences Outcomes: Evaluating Higher Education Preparatory Programs 
 כנס העשור של בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל 2012מאי 

 כותרת ההרצאה: השתלבות ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל: סיפורי הצלחה  
 כנס הפורום לחקר מדיניות חברתית בישראל 2010פברואר 

 סטודנטים ערבים במערכת ההשכלה כותרת ההרצאה: התפקיד הכפול של המשפחה בהשתלבות   
 מצב המחקר בנושא ההשכלה הגבוהה בחברה הערביתכנס  2009דצמבר 

: חסמים ומשאבים בהשתלבות האוכלוסייה כותרת ההרצאה: היוצא מן הכלל המעיד על הכלל
 הערבית בהשכלה גבוהה 

 
 מלגות ופרסים אקדמים:

 תרבותיות-נשיא הקריה האקדמית אונו בתחום חקר הרבמלגת  2017אוקטובר 
 פרס לדובסקי  2010יוני 

 
 השתתפות בקבוצות מחקר:

 חוקרים בסביבתם הקרובה, לימוד בחברותא, האוניברסיטה העברית  –מחקר בנעלי בית   2017
 

 ניסיון תעסוקתי
 תקווה ישראלית באקדמיה   - 03/16

 קיסריה-מנהלת תקווה ישראלית באקדמיה, מיזם משותף של בית הנשיא ושותפויות רוטשילד  
 

 מכון ברוקדייל-ג'ויינט-מאיירס 12/16 -9/10
 :מרכזייםחוקרת, תחומי מחקר   
 , מעבר מהשכלה לתעסוקההשכלה גבוההב הכוון להשכלה גבוהה, השתלבות  

 השתלבות יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית   
 מחקר חברתי ומדיניות: שימוש והשפעה של מחקרי מדיניות חברתית  

 
  למדיניות ציבורית וממשל הספר ע"ש פדרמן-בית האוניברסיטה העברית, ירושלים,

 ובתוכנית המצטייניםת המנהלים עוזרת הוראה בתוכניו 12/12 – 10/09
 קורסים: סדנא בניתוח מדיניות, סדנא מתקדמת בניתוח מדיניות, סוגיות במדיניות חינוך

 עורכת כתב העת מדיניות ציבורית לחידושי מדיניות בישראל  05/01 – 12/08
עוזרת מחקר לד"ר ענת גופן, תחומי מחקר עיקריים: מדיניות חינוך, מסלול הקידום של נשים  10/10 – 09/08

 במערכת ההשכלה הגבוהה 
 מנהלת פרויקט סמינר עיתונאים מאמריקה הלטינית בנושא: ישראל והמזה"ת: אתגרים וחזון 10-11/08

 
 המכון הישראלי לדמוקרטיה 08/08 – 12/06

 בנושא: דמותה היהודית והדמוקרטית של המדינהרכזת מועצה ציבורית   
 מחקר במרכז המידע ובאתר האינטרנט של המכוןעוזרת 

 עוזרת למנהלת כנסים ואירועים
 

 ספר לחינוך יהודי ע"ש מלטון-בית האוניברסיטה העברית, ירושלים, 09/08 – 03/05
ספר, מורים -בתיעוזרת מחקר לד"ר צבי בקרמן בנושא: תפיסות של קובעי מדיניות, מנהלי 

 לשוני-ותלמידים בתחום החינוך הדו
 

 מכון מנדל למנהיגות חינוכית 12/06 – 08/03
 תמיכה וסיוע לוגיסטי ומנהלתי לצוות המכון  

 

  North American Federation of Temple Youth (NFTY in Israel) 
 תכנית נוער של האיחוד ליהדות מתקדמת בצפון אמריקה

 ומנהלת תכנית 'תיקון עולם' בישראל מתכננת 2010קיץ 
 אחראית אדמיניסטרטיבית במשרדי התוכנית בירושלים 2005-2006קיץ 
מדריכה חברתית בתכניות מסע בינלאומיות באירופה ובארה"ב המשלבות ערכי יהדות, איכות  2002-2003קיץ 

 סביבה וצדק חברתי 
 

  :שפות
  בסיסית –שפות אם, ספרדית  –עברית ואנגלית 
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