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فريق بحثي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى يضم طالب 

دكتوراه ينشر بحثاً علمياً في 

مجلة عالمية ضمن سكوباس 

وكالريفيت

السيد عميد كلية العلوم بجامعة 

ديالى يترأس لجنة مناقشة 

أطروحة طالبة دكتوراه في 

جامعة بغداد

عنوان النشاط
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السيد عميد الكلية وفريقه البحثي 

ينشرون بحثاً علمياً في مجلة 
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ديالى تصدر كتاباً علمياً بعنوان 
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والمغناطيسية لطلبة كليات 
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دراسة مقارنة لمرض التدرن 

الرئوي في ديالى بين عامي 

بحث  , 2015 و 2010

منشور في مجلة عالمية لباحثين 

من كلية العلوم بجامعة ديالى

تدريسيان وطالبة ماجستير من 

كلية العلوم بجامعة ديالى 
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عالمية ضمن تصنيف كالريفيت

وظيفة الغدة الدرقية ومستوى 

فيرتين المصل في مرضى 

, الثالسيميا في محافظة ديالى 

دراسة لفريق بحثي من كلية 

العلوم بجامعة ديالى منشورة 

في مجلة عالمية ضمن سكوباس
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