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األسكندرية اإلقليمي لصحة و ة و باحثة في إدارة البحوث بمركزسارة أحمد حنفي هي صيدالني

قد حصلت علي بكالوريوس العلوم الصيدالنية من كلية الصيدلة و .مصر –تنمية المرأة 
جامعة األسكندرية و دبلوم دراسات عليا في مجال التكنولوجيا الحيوية من معهد الدراسات ب
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الماجستير حول  وهي حالياً بصدد اإلنتهاء من رسالة .البحوث بجامعة األسكندريةالعليا و
ماجستير صحة عامة بقسم الوبائيات بالمعهد العالي من أجل الوبائيات الصيدالنية أثناء الحمل 

 .2008منذ  جامعة األسكندريةب للصحة العامة

سارة في العديد من المشاريع البحثية المتعلقة بصحة المرأة و النوع اإلجتماعي . اشتركت د 
و قد قامت بكتابة ورقة بحثية الصحة اإلنجابية للفتيات ، و أةالعنف ضد المر: مثل )الجندر(

لمنطقة الشرق األوسط و شمال  بواشنطنضمن سلسلة أوراق العمل للمكتب المرجعي للسكان 
حوار مع طالبات المدارس حول : الحد من الفجوة النوعية في األسكندرية :"أفريقيا ، بعنوان 
دورة تدريبية عن كيفية التواصل مع صانعي  بعد إشتراكها بحضور "الصحة اإلنجابية

 .السياسات في مجال البحث العلمي

  اإلقليمية العمل ورشة و تنظيم إلقامة المكتب المرجعي للسكانسارة بالتنسيق مع .د قامت 
 ورش العديد من يمتنظ في شاركت ذلك، لىإ باإلضافة. بمركز األسكندرية األقليمي  2012

في مركز  و الصيادلة األفارقة من إثيوبياللصيادلة المستشفيات إلقاء محاضرات و عمل
حول الرعاية الصيدالنية و اإلستخدام الرشيد لألدوية في مرافق الرعاية  قليمياإلاإلسكندرية 

  .الصحية
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