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Name : Ghada Abd Alrhman Abd Al-latif  Taqa      غادة عبد الرحمن عبد اللطيف طاقة :االسى انرباعي وانهقب  

Date & place of birth : 2\10\1966       Mosul  5 انًىصم     0411\01\2 تاريخ ويكاٌ انًيالد  

Sex: Female اَثى5انجُس  

Department : Department of  Dental basic Science 5فرع انعهىو االساسيت نطب االسُاٌ انفرع  

General Specialty: Veterinary Medicine  5طب وجراحت بيطريت  االختصاص انعاو  

Specific Specialty: Veterinary pharmacology  ادوية بيطرية  5 انذقيقاالختصاص  

Degree: PhD in pharmacology 5دكتوراه انشهادة  

Academic Post: professor  5استاذانهقب انعهًي  

Current address :Mosul \ Hay Al Arabee  حي انعربي \موصم :انعُىاٌ انحاني  

Marital status : Married  5 متزوجةانحانت االجتًاعيت  

Number of years in service: 24 years  سنة   42 5عذد سُىاث انخذيت  

Nationality : Iraqi 5 عراقيت انجُسيت  

Academic E. mail:ghadataqa@uomosul.edu.iq 5 االكاديًي عُىاٌ انبريذ االكتروَيghadataqa@uomosul.edu.iq 

Mobile No.:07702091219 5 12212140204رقى انهاتف  

Google scholar: Ghada A Taqa 5 انباحث انعهًي Ghada A Taqa 

Research gate: Ghada A Taqa انبىابت انبحثيت Ghada A Taqa :  

Researcher ID: Ghada A Taqa 5يعرف انبحث Ghada A Taqa 

onal Photo 
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Professional and Academic Experience  العلميةالخبرات  

1- 1-Member of faculty of the department of 

dental basic science  /College of Dentistry 

2- Head of continuous teaching  of the College 

of Dentistry / University of  Mosul  

3- 3-Head of the pharmacology and physiology 

unit  in the department of dental basic    

science  /College of Dentistry / University of 

Mosul . 

4- Member of science  council of the 

department of dental basic science  /College 

of  Dentistry. 

 

عضو هيئة التدريس / فرع علوم طب االسنان  -1

 / كلية طب االسنان / جامعة الموصل .  االساسية

رئيس وحدة التعليم المستمر  / كلية طب االسنان /  -2

 جامعة الموصل

رئيس شعبة االدوية والفسلجة / فرع علوم طب  -3

/ كلية طب االسنان / جامعة   االسنان االساسية

 الموصل.

عضو اللجنة العلمية / فرع علوم طب االسنان  -4

 / كلية طب االسنان / جامعة الموصل  االساسية

 

Participations in Scientific Conferences, workshops, 

symposiums, ect. ( last three years) 

وورش العمل والندوات العلمية...الخ  المشاركات في المؤتمرات 

 )السنوات الثالثة االخيرة(

1- 2nd Conference of Dental sciences and 

Maxillofacial Surgery. 22-23\2\2018 

2- 1
st
   Conference of Student of Dentistry . 

16-18\4\2019  

3- bacterial infections in periodontal disease 

20\12\2018 

4- Symposium for IDES 14\5\2018 

10\4\2019 

5- The seriousness of the addiction  

phenomenon in society 

 

 

المؤتمر العلمي الثاني لعلوم االسنان وجراحة الوجه   -0

 .2103\2\22-22وانفكيٍ 

 انمؤتمر انطالبي انعهمي االول  نكهية طب االسنان -2

16-18\2019 

 اللثة ماحول امراض في الجرثومية االصابات -3

22\12\2212 

 2212\5\14  االيدز ندوة -4

 المجتمع في المخدرات ظاهرة تفشي خطورة -5

   2212\4\12  للعراقي
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حظات مهمة:مال  

Publications ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة(  المنشورات العلمية(   

1- Preparation of Ketamine Gel in Different 

Concentrations and Evaluation the Skin 

Irritating Test of this Gel in Rabbits . 2017 

2- effect of analgesic drugs on serum bone 

markers and dental implants  . 2018 

3- Effect of Ketoprofen and Paracetamol on 

Bone Mineral Density in Rabbits  

4- Local anesthetic effect of some benzoyl 

amino acids and phthalyl amino acids using 

hot-plate technique and pin pricking 

technique. 2019 

5- Histological and antimicrobial effects of 

tramadol infiltration on incisional 

oral mucosal wound healing in rabbits  2019    

1-  

Other Activities ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة( النشاطات االخرى(  

Member in discussion of  PhD to  feahaa Azher  

Member in discussion of Msc to Fawz Najman  

 عضو لجنة مناقشة لطالبة الدكتوراه فيحاء ازهر 

 عضو لجنة مناقشة لطالبة الماجستير فوز نجمان ياسين 

Appreciation letters  ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة( كتب الشكر(  

1. Appreciation letter\dentistry college \30\4\2018 

2. Appreciation letter\dentistry college\18\12\2018 

3. Appreciation letter\dentistry college\31\7\2018 

4. Appreciation letters\  Head Mosul  university  \ 

9\9\2018 

5. Appreciation letters\ Head Mosul  university  \ 

18\3\2019 

6. Appreciation letters\ dentistry college \ 

11\6\2019 

 

 طب كلية\ االعمار اعادة وتقدير شكر  -1

 2212\4\32\االسنان

  االسنان طب كلية \ الحياتية المضادات ندوة  وتقدير شكر -2
18\12\2018  

االسنان  طب كلية \ المختبرات اعمار اغادة في  متميزة جهود  -3

\  

31\7\2018    

  \ناالسنا طب كلية \المستمر التعليم لجنة في مبذولة جهود-3

16\2\2212 \   

 \الجامعة رئيس \بسكوبص بحوث نشر وتقدير شكر -4

2\2\2212  

   -\ 2212\3\12 \الجامعة رئيس \االستاذية ترقية وتقدير شكر -5

 طب كلية \الطالبي الملتقى في مبذولة جهود تثمين -6

\2212\6\11\االسنان         
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( 01يتى أدخال انبياَاث عهى حجى خط )   

 (Times New Romanانهغت االَكهيزيت هى )َىع انخط انًعتًذ في 

 

 

 

 

 


