
Gyfeillion, 

Bydd y Gynhadledd eleni yng Ngwesty'r Marriott, Abertawe  ar  y 13eg o Hydref, yn cychwyn am 9yb (cofrestru 8.45yb). 

Eleni bydd yr athro Alastair Sloan yn ymuno gyda ni er mwyn trafod dyfodol addysg ddeintyddol yng Nghymru a bydd 

siawns i’w holi , a David Thomas, sef deon ôl-raddedig y Brifysgol a gyda lwc, Collette Bridgman, sef Prif Swyddog  

Deintyddol Cymru. Felly Cynhadledd i’w chofio! 

Os ydych yn am ymuno gyda ni, a fuasech mor garedig â danfon y ffurflen yn ôl cyn y 21ain o Fedi, gyda’ch  

dewisiadau, os gwelwch yn dda 

Rhaglen y Dydd-  

8:45yb  Cofrestru  

9yb   Croeso ac agor y gynhadledd  

9:15yb  Darlith  gan Dr Mike Hughes ‘Radiograffeg a chynllunio triniaeth adferol   

  gyda mewnblaniadau’ 

10:15yb Darlith gan Dr Elen Everett ‘Datblygiad gel ar gyfer trosglwyddo  

                         cyffuriau gwrthficroabiadd at sianelu’r gwreiddyn’   

11:30 yb          Yr Athro Alastair Sloan– Pennaeth yr Ysgol Ddeintyddol Caerdydd       

  ‘Dyfodol Addysg Deintyddol yng Nghymru’ 

12:00yp Panel holi at ateb gyda Alastair Sloan, David Thomas a Colette Bridgman 

12:30yp Cinio  

1:30yp  Agor y prynhawn-  Darlith Goffa T Arfon Williams a thraddodir gan  

  Tweli Griffiths 

2:30yp  Tlws Bryn 

5yp  Cyfarfod Cyffredinol Y Gymdeithas 

      Pryd?      Dydd Sadwrn y 13eg o Hydref, 2018   

 Lle?        Gwesty’r Marriott, Abertawe   

Pris?     £46       

 Am ddim i fyfyrwyr     

      £16 am ginio dydd ychwanegol    

Dymunwn daliad pan rydych yn archebu eich lle yn y 

gynhadledd os gwelwch yn dda 

Taliad unai drwy siec neu drosglwyddiad banc  

Os y dymunwch dalu drwy trosglwyddiad banc;  

e-bostiwch  

ysgrifennydd@ygymdeithasddeintyddol.com am y 

manylion 

Os yn talu drwy siec, danfonwch eich siec yn daladwy i 

‘Y Gymdeithas Ddeintyddol’, a’i yrru mewn amlen gyda’r 

ffurflen archebu 

 

 

Manylion y gwesty, os dymunwch aros: 

Gwesty’r Marriott, 

Maritime Quarter, 

Abertawe, 

SA1 3SS 

Mae’r gwesty yn cynnig pris arbennig i aros yn y gwesty 

sef £116 am ystafell sengl a brecwast, a £126 am ysta-

fell ddwbwl gyda brecwast 

Er mwyn cael pris arbennig, cliciwch y linc yn yr e-bost 

(angen archebu cyn Medi’r 22ain) 

Cyfeiriad i yrru’r ffurflen:- 

Dr Elen Evans, 

21 Lon Lafant, 

Cyffordd Llandudno, 

Conwy, 

LL31 9GF 


