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 . بمعدل جید١٩٨٤- البعثجامعة  –في طب األسنان دكتور إجازة  - :الشهادات الجامعیة           
 بمعدل جید جداً  .١٩٨٦ -جامعة دمشق –طب أسنان األطفالدبلوم الدراسات العلیا في   -
 ز . بمعدل امتیا١٩٩٤ –جامعة دمشق  –األطفال ماجستیر طب أسنان -
 . بمعدل امتیاز١٩٩٨ –جامعة دمشق  –طب أسنان األطفال  دكتوراه -

 ١٩٩٩ – ٩ – ٢٥مدرس متمرن             ١٩٩٩ – ١٩٨٩  مدرس من خارج المالك       :التعاقب الوظیفي األكادیمي          
  ٢٠١٥ - ٥ – ٣      ستاذ     أ      ٢٠٠٨ – ٤ – ١أستاذ مساعد               ٢٠٠١ – ٩ – ٢٥     مدرس       
             ٢٠١٠-٢٠١٤طب أسنان األطفالرئیس قسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠   للشؤون العلمیةكلیة طب األسنان وكیل  :المهام اإلداریة العلمیة وتاریخها      

                          - ٢٠١٦   رئیس جامعة حماة   ٢٠١٦ - ٢٠١٥   أمین جامعة حماة ٢٠١٤  -  ٢٠١٥     نسج والتشریح المرضيرئیس قسم ال       
      : جید جداً درجة اإلتقان             اإلنكلیزیةاللغة:   اللغات التي یتقنها:       

 :األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة      

 .٢٣/٦/١٩٩٤جلة جامعة دمشق م–الفورموكریزول  والغلوتارألدھید بعد بتر اللب على األسنان المؤقتة عند األغنامدراسة مقارنة بین  -١

 .١١/١٠/١٩٩٧مجلة جامعة دمشق  -معالجة بتر اللب في األسنان المؤقتة -٢

 .١١/١٠/١٩٩٧مجلة جامعة دمشق  -بدائل الفورموكریزول في عملیة بتر اللب على األسنان المؤقتة  -٣

وماءات الكالسیوم والفورموكریزول على تولید مستضدات البروتینات في ألبومین المصل عند  دراسة مقارنة لتأثیر كل من الغلوتارألدھید -٤
 .٢٨/٣/١٩٩٨مجلة جامعة دمشق  -األرانب 

 .٢٠٠٢/  ٧/  ٧لة جامعة البعث مج –% مع المیدازوالم عن طریق األنف لتسكین مریض طب أسنان األطفال ١استخدام اللیدوكائین  -٥

 .٢٣/٣/٢٠٠٦ –مجلة بحوث جامعة حلب  –الفحص التجریبي للمیدازوالم الفموي  -٦

 .٢٠١٠ –مجلة جامعة البعث   –األسنان الزائدة  -٧

 .٢٠١٢ –مجلة جامعة البعث   –التعابیر غیر اللفظیة لتقدیر الخوف والقلق عند األطفال  -٨

 .٢٠١٣ –مجلة جامعة البعث   –في تدبیر سلوكیة األطفال  أھم الطرق الالدوائیة -٩

 .٢٠١٥ –مجلة جامعة البعث   –اختیار المادة للمعالجة اللبیة في األسنان المؤقتة  -١٠

 ٢٠٠٨ –جامعة البعث  –كتاب طب أسنان األطفال   -  التألیف والنشر:

 ٢٠١٢ –وزارة التعلیم العالي   –التقاني كتاب طب أسنان األطفال مساعدات المعھد  -.                   

 .٢٠١٤ –جامعة البعث  –كتاب علم النفس السلوكي  -.                   

 :في المؤتمرات اتالمشاركأھم      

 .٢٠٠٨/ ٢١/١٠-١٩ األردنمحاضر في المؤتمر السابع ألطباء أسنان األطفال العرب في  -١

 .٢٠٠٧/ ٢٠/٤-١٨لنقابة المعلمین بجامعة البعث أمین سر الملتقى العلمي األول  -٢

 .٢٠٠٦/ ١٧/١١-١٥ الكویتمحاضر في المؤتمر السادس ألطباء أسنان األطفال العرب في  -٣



 .١٥/٧/٢٠٠٦-١٣محاضر في دورة المعالجات اللبیة لوحدة التدریب المستمر بجامعة دمشق  -٤

 .٣٠/٣/٢٠٠٦محاضر في یوم الصحة الفمویة بمدیریة صحة درعا  -٥

 .٢٠٠٥/ ٢٦/٤-٢٤لتدریب المستمر بجامعة دمشق لمحاضر في دورة طب أسنان األطفال  -٦

 ٢١/٢/٢٠٠٦محاضر في برنامج التعلیم الطبي المستمر بوزارة الصحة بسوریا  -٧

 .٢٩/٤/٢٠٠٤-٢٨محاضر في المؤتمر العلمي الرابع للجمعیة السوریة لطب أسنان األطفال في  -٨

 .٤/٣/٢٠٠٤-٢ اإلماراتمؤتمر اإلمارات الدولي لطب األسنان في دولة محاضر في  -٩

 .٥/١٠/٢٠٠٣-٣ المغربمحاضر في المؤتمر الرابع ألطباء أسنان األطفال العرب في  -١٠

 .١٨/١٠/٢٠٠٢-١٧ لبنانمحاضر في المؤتمر الثالث ألطباء أسنان األطفال العرب في  -١١

 .٢٠/٦/٢٠٠٢سوریا ب التخصصیة لنقابة أطباء األسنانمحاضر في المؤتمر األول للجمعیات  -١٢

 .٤/٤/٢٠٠٢محاضر في الیوم العلمي الخامس لنقابة أطباء األسنان بحمص  -١٣

 . ١٧/١٠/٢٠٠١-١٣ للجمعیة األمریكیة لطب األسنان ١٤٢مشارك في المؤتمر السنوي الـ  -١٤

 .٢٥/٥/٢٠٠٠-٢٠یة مشارك في الدورة المركزیة لوزارة التعلیم العالي في سور -١٥

 .٢٨/٩/٢٠٠٠-٢٦محاضر في المؤتمر العلمي الثاني للجمعیة السوریة لطب أسنان األطفال  -١٦

 .١٩٩٨محاضر في األیام العلمیة الخامسة لنقابة أطباء األسنان بحماه  -١٧

 .٢٦/١١/١٩٩٨-٢٥محاضر في المؤتمر العربي األول لطب أسنان األطفال بدمشق  -١٨

 .٢٤/١/١٩٩٨الدورة التنشیطیة في التقویم الوقائي بدمشق محاضر في  -١٩

 .٢٧/١١/١٩٩٨محاضر في الدورة التنشیطیة في المواد السنیة بدمشق  -٢٠

 .١٩/٦/١٩٩٧-١٨مشارك في الندوة العلمیة للجمعیة السوریة لألبحاث وطب الفم الوقائي  -٢١

 .٢٦/٨/١٩٩٣-٢٤سنان مشارك في ورشة عمل مراجعة وتطویر مناھج وتعلیم طب األ -٢٢

 .٥/١٠/١٩٩١مشارك في المؤتمر العلمي الثالث لنقابة أطباء األسنان في سوریة  -٢٣

 .١٢/١٠/١٩٨٩مشارك في المؤتمر العلمي الثاني لنقابة أطباء األسنان في سوریة  -٢٤

 .١١/٣/١٩٨٨مشارك في المؤتمر العلمي األول لنقابة أطباء األسنان في سوریة  -٢٥

 حتى تاریخھ  - ١٩٩٠           خبرة مجانیة في طب أسنان األطفال         وزارة العدل  :الموقعة(تقدیم الخبرة أو المشورة)العقود   
 :اإلشراف على الدراسات العلیا (الماجستیر والدكتوراه) 

 اإلشراف االختصاص اسم طالب الماجستیر الرقم
 األساسي

قرار مجلس  االشراف المشارك
 الجامعة
 بالتسجیل

 العنوان

 صبا  ورار ١
 (تخرجت)

د.محمد زیاد  د.أحمد برھان تقویم األسنان والفكین
 سلطان

١٧٣٦ 
٨/٦/٢٠١٠ 

حجوم األسنان وأبعاد األقواس السنیة عند مرضى عدم االنسجام السني القاعدي بالمقارنة مع 
 األشخاص ذوي اإلطباق الطبیعي في مرحلة اإلطباق الدائم

 وائل المصري ٢
 (تخرج)

د.محمد زیاد  جراحة الفم والفكین
 سلطان

 
- 

٩٩٢ 
١٨/٢/٢٠١٤ 

مقارنة بالكلندامایسین على االلم والتھاب السنخ الجاف بعد  ٪٠,٢ ھیكزیدینالكلورتأثیر جل 
 القلع الجراحي لألرحاء الثالثة السفلیة

 بسمة رزوق ٣
 (تخرجت)

أمراض النسج الداعمة 
 لألسنان

د.محمد زیاد 
 سلطان

  د.نبیل قوشجي
١٤٩٨ 

١٣/٣/٢٠١١ 

باستخدام فوسفات ثالثیة الكالسیوم  IIIالمعالجة التجدیدیة إلصابات مفترق الجذور درجة  "
 " وحدھا ومع الفیبرین الغني بالصفیحات

 جمانة سالم ٤
 (تخرجت)

 

د.محمد زیاد  جراحة الفم والفكین
 سلطان

- ١١٠٣ 
٤/٣/٢٠١٤ 

والمیثایلبردنیسولون على مستوى  "دراسة سریریة و مخبریة للمقارنة بین تأثیر الدیكلوفیناك
IL-و  ٦TNF-a ."بعد القلع الجراحي لألرحاء الثالثة السفلیة المنطمرة 

د.محمد زیاد  طب أسنان األطفال ریم الفارس (دكتوراه) ٥
 سلطان

- ٢٨٨ 
١٧/٣/٢٠١٥ 

)  LEDدراسة سریریة ونسیجیة ومخبریة مقارنة بین التصلیب الضوئي ثنائي األقطاب ( 
 ) للراتنج المركب على األسنان المؤقتةQTHوالھالوجیني (



د.محمد زیاد  طب أسنان األطفال أحمد جوالق ٦
 سلطان

-  
٥٢١ 

٥/٨/٢٠١٥ 

الوقایة من النخر عند دراسة سریریة لبقاء المادة السادة للوھاد و المیازیب ودورھا في 
 مرضى متالزمة داون بالمقارنة مع المرضى الطبیعیین باستخدام نظامین من المواد الرابطة

د.محمد زیاد  طب أسنان األطفال بالل جنباز ٧
 سلطان

- ٥١٣ 
٥/٨/٢٠١٥ 

دراسة مخبریة مقارنة لتأثیر كل من میزاب التثبیت والترمیل ونوع االسمنت الالصق على 
 ثبات تیجان الفوالذ الالصدئ على األرحاء الثانیة المؤقتة

د.محمد زیاد  طب أسنان األطفال نصوح ملص ٨
 سلطان

د. محمود عزو 
 الحسن

السنیة و النسج حول السنیة وسوء تقییم تأثیر فقر الدم المنجلي على الحالة الصحیة للنسج  
 دراسة سریریة)في سوریا ( االطباق السني عند األطفال

د.محمد زیاد  طب أسنان األطفال طلة كاترین ٩
 سلطان

دراسة مخبریة لتقییم التسرب الحفافي بعد تطبیق عدة أنواع من المواد المرممة على أسنان   -
الراتنج المركب، اسمنت الزجاج الشاردي، تیجان مؤقتة مبتورة اللب (األملغم، الكمبومیر، 

 الفوالذ الالصدئ)
            ٢٠٠١مھمة بحث علمي     الوالیات المتحدة         اإلیفادات:

الخاص تشاري لطب أسنان األطفال للمركز االس ٩٠٠١:٢٠١٥ ISOنظام ادارة الجودة  شھادة -    :الجوائز والمكافآت وشھادات التقدیر المكتسبة
 ٢٠١٦      مركز طبي في سوریة ولبنان یحصل على ھذه الشھادة الدولیة ).وھو أول (

 .المؤتمرات والندوات المحلیة والعربیة والعالمیةمن  د من الشھادات التقدیریة والدروعیعدال -        
 :الجمعیات العلمیةاألحزاب وعضویة 

 – ٢٠١٦)  ٦١٥٧٦٢( الرقم الحزبي عضو قیادة فرع حماة لحزب البعث العربي االشتراكي  -

 .٢٠١٦ – ٢٠١٥ ) ١٩٩٣لعام  ٢٦٥( عضو عامل بالقرار  عضو قیادة شعبة التعلیم العالي -

 .٢٠٠٨ - ٢٠٠٥بجامعة البعث منذ عام  كلیة طب األسنانرئیس وحدة نقابة المعلمین في  -

 .وحتى تاریخھ ١٩٩٦جمعیة طب أسنان األطفال السوریة منذ تأسیسھا عام عضو مجلس إدارة  -

 وحتى تاریخھ. ١٩٩٨عضو الجمعیة العربیة لطب أسنان األطفال منذ تأسیسھا  -

 .وحتى تاریخھ ٢٠٠١ عضو األكادیمیة األمریكیة لطب أسنان األطفال -

 وحتى تاریخھ. ١٩٨٨م منذ عابحماه عضو اللجنة العلمیة لفرع نقابة أطباء األسنان  -

 وحتى اآلن. ١٩٩٦عضو الجمعیة السوریة لألبحاث وطب الفم الوقائي منذ عام  -

 عضو الجمعیة السوریة للمعلوماتیة. -

 :والدكتوراهرسائل الماجستیر بعض  تحكیم       

 للطالب فائق بدر. ٢٠٠٦عضو لجنة تحكیم رسالة دكتوراه بكلیة طب األسنان بجامعة دمشق -١

 للطالبة كندة خلوف. ٢٠٠٧عضو لجنة تحكیم رسالة دكتوراه بكلیة طب األسنان بجامعة دمشق -٢

 للطالبة لیلیان أزرق.  ٢٠٠٧عضو لجنة تحكیم رسالة ماجستیر بكلیة طب األسنان بجامعة دمشق -٣

 للطالب محمد الشلق. ٢٠٠٧عضو لجنة تحكیم رسالة ماجستیر بكلیة طب األسنان بجامعة دمشق -٤

 للطالبة لما دندي. ٢٠٠٧ضو لجنة تحكیم رسالة ماجستیر بكلیة طب األسنان بجامعة دمشق ع-٥

 للطالبة النا خردجي. ٢٠٠٨عضو لجنة تحكیم رسالة ماجستیر بكلیة طب األسنان بجامعة دمشق -٦

 للطالبة لما دندي. ٢٠٠٩عضو لجنة تحكیم رسالة دكتوراه  بكلیة طب األسنان بجامعة دمشق -٧

 جبور. للطالبة آالن ٢٠١٤ن بجامعة البعث جنة تحكیم رسالة ماجستیر  بكلیة طب األسناعضو ل-٨

 للطالبة میسة حمشو. ٢٠١٤عضو لجنة تحكیم رسالة ماجستیر  بكلیة طب األسنان بجامعة البعث -٩

 للطالبة ربا سبع العرب٢٠١٥عضو لجنة تحكیم رسالة ماجستیر  بكلیة طب األسنان بجامعة حماة -١٠

 للطالب عمر عز الدین٢٠١٥عضو لجنة تحكیم رسالة ماجستیر  بكلیة طب األسنان بجامعة حماة -١١

 للطالب ثائر بلجوس٢٠١٥عضو لجنة تحكیم رسالة ماجستیر  بكلیة طب األسنان بجامعة حماة -١٢

 للطالبة ھال الشققي٢٠١٥عضو لجنة تحكیم رسالة ماجستیر  بكلیة طب األسنان بجامعة حماة -١٣

 للطالب عبیدة حمامة٢٠١٥عضو لجنة تحكیم رسالة ماجستیر  بكلیة طب األسنان بجامعة حماة -١٤

 ستاذ الدكتور محمد زیاد سلطاناأل                                                                                    



  CURRICULUM VITAE 

.       ٢٠١٦                                                                                                                       Date: JUNE . 

PERSONAL DETAILS 
NAME:   M. Ziad Sultan, DDS, PhD.   BIRTH DATE:    November ١٩٦١ ,٠١. BIRTH PLACE: Hama, Syria. 

MARITAL STATUS:  Married. SEX:  Male   NATIONALITY:  Syrian Arab. 

LANGUAGES:    Arabic: Mother tongue, English: Very Good. 

PHONE: Cell phone: ٥٠٩٧٧٢ – ٩٤٤ – ٠٩٦٣. Clinic: ٢٥١١٧٦٠– ٣٣ – ٠٩٦٣. Business: ٢٢٢٧٦٨٢ – ٣٣ – ٠٩٦٣. 

BUSINESS ADDRESS: Dep. of Pediatric Dentistry, Dental School, Hama  University, Hama, Syria 

 Private Clinic: Hama – Down town. FAX: ٥١١٧٦٠ – ٣٣ – ٠٩٦٣. E-MAIL mz.soultan@gmail.com 

EDUCATION AND TRAINING 
UNDERGRADUATE: D.D.S. Degree, AL-Baath University, Hama, Syria ١٩٨٥ – ١٩٨٠. 

POST–GRADUATE: Diplomat, Damascus University, Damascus, Syria ١٩٨٧ – ١٩٨٥. 

GRADUATE : M.Sc. in Pediatric Dentistry, Damascus University, Damascus, Syria ١٩٩٤.  Ph.D. in Pediatric 
Dentistry, Damascus University, Damascus, Syria ١٩٩٧ – ١٩٩٤. PRIVATE CLINIC: ١٩٨٨ – Present 

ACADEMIC APPOINTMENTS AND POSITIONS 
President of Hama University.                                                                                                       ٢٠١٦ – Present 

General Secretary of Hama University.                                                                                        ٢٠١٦ – ٢٠١٥. 

Lecturer, Pediatric Dentistry, AL-Baath University, Hama, Syria.                                              ٢٠٠٨ – ١٩٨٨. 

Assistant Professor, Pediatric Dentistry.                              ٢٠١٤ – ٢٠٠٨. 

The Vice-Dean of Scientific Affairs.                                                                                                 ٢٠١٠ – ٢٠٠٩.   

Professor, Pediatric Dentistry.                                                 ٢٠١٥ – Present. 

Chief of Dep. Pediatric Dentistry.                                  ٢٠١٤ – ٢٠١٠. 

Chief of Dep. Oral Pathology.                                                                    ٢٠١٥ – ٢٠١٤. 

Research Professor, Children’s Hospital of Pittsburgh, PA, USA.                                            ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ 

Director, Syrian Society of Pediatric Dentistry.                     ١٩٩٧ – Present. 

Director, Arab Society of Pediatric Dentistry.                                ١٩٩٨ – Present. 

Affiliate Member, American Academy of Pediatric Dentistry.                 ٢٠٠١ – Present. 

Member of Scientific Committee of Syrian Dental Association – Hama.                             ١٩٨٨ – Present. 

Member of Syrian Society for Research and Preventive Dentistry.                              ١٩٩٦ – Present. 

Member of Syrian Computer Society.                                                                                            ٢٠٠٢ – Present.  

ISO ٩٠٠١:٢٠١٥ Certification for privet consultant pediatric dentistry center.                         ٢٠١٦.  



PUBLICATIONS 

RESEARCHS: 

١- A Comparative Study between FC & GA after Pulpotomy on Primary Teeth in Cheep. 

                                                                                                                        Journal of Damascus University, ١٩٩٤. 

٢- Pulpotomy in Primary Teeth.                                                                Journal of Damascus University, ١٩٩٧. 

٣- Alternative of Formocresol.                                                                   Journal of Damascus University, ١٩٩٧. 

٤- A Comparative Study for the effect of GA, CaOH and FC Antigenicity  Proteins in Serum Albumin in Rab.                      
                                                                                                                         Journal of Damascus University, ١٩٩٨. 

٥- The Use of ١٪ Lidocaine with Intranasal Midazolam for Sedation of the Pediatric Dental Patient. 

                                                                                                                          Journal of Al-Baath University, ٢٠٠٢.   

٦- Experimental Examination of Oral Midazolam.                                   Research Journal of Aleppo University, ٢٠٠٦. 

٧- Supernumerary teeth.                                                                                Journal of Al-Baath University, ٢٠١٠ 

             Journal of Al-Baath University , ٢٠١٢.٨ - Nonverbal Expression to Evaluation of Fear and Anxiety at Children. 
  

٩- Non-pharmacological approaches to behavior management for uncooperative children.                                                  
                                                                                                                                               Journal of Al-Baath University, 
٢٠١٣. 

١٠- Choose of the Material for Pulp Treatment in Primary Teeth.                           Journal of Al-Baath University, ٢٠١٤. 

BOOKS: 

١- Pediatric Dentistry ١st ed.                                                                                             Al-Baath University, ٢٠٠٩.   

٢- Pediatric Dentistry For Dental Assistant ١st ed.                                                       High Education Ministery, ٢٠١٢. 

٣- Behavior Psychology١st ed.                                                                                          Al-Baath University, ٢٠١٤. 

SUPERVISOR HIGH EDUCATION STUDENTS  

١- Teeth Sizes And Dental Arch Dimensions In Patients With Dento-Basal Discrepancy Versus People With Normal 
Occlusion In Permanent Dentition.                                 ٢٠١٠ 

٢- Regeneration Therapy Of Class ٣ Furcation Defect Using Tricalcium Phosphate ( TCP ) Alone, And With Platelet 
Rich Fibrin ( PRF ).                        ٢٠١١ 

٣- The Effect Of ٠,٢٪ Chlorhexidine  Gel  Versus Clindamycin On Pain And Dry Socket After Surgical Extraction Of 
Mandibular Third Molars.         ٢٠١٤ 

٤- Clinical And Laboratory Study To Compare Between Effect Of Diclofenac  And Methylprednisolne On Level Of IL-٦ 
And TNF-a After Surgical Extraction Of Impacted Lower Third Molars.     ٢٠١٤ 

٥- In Vivo And In Vitro Comparative Study Between Light Emitting Diodes ( LED ) And Quartz Tungsten Halogen ( QTH 
) Light Curing Systems To Composite On Primary Teeth.    ٢٠١٥ 

٦- A Comparative Clinical Study to Compare Retention of Pit and Fissure Sealant and Its Effects on Caries Prevention 
on Patients with Down's Syndrome and Normal Patients by Using Two Systems of Bonding Materials .             ٢٠١٥                               

٧-  An in Vitro Comparative Study to Effect of Retentive Groove, Sandblasting and Cement Type on the Retention of 
Stainless Steel Crowns in Primary Second Molars.          ٢٠١٥ 

٨-  Evaluation of Sickle Cell Anemia Effect on Dental, Periodental Health Status, and Dental Malocclusion in Syrian 
Children (clinical study).         ٢٠١٦ 



٩-  In Vivo Study to Evaluate Microleakage after Restoring Pulpotomized Primary Teeth with Several Material 
(Amalgam, Composite Resin, Glass Ionomer, Stainless Steel Crowns).       ٢٠١٦ 

LECTURER IN CONGRESSES & CONFERENCES 

١- The ٧thConference for Arab Pediatric Dentists in GORDAN, ٢١-١٩ October, ٢٠٠٨. 

٢- Secretary of the ١st Scientific Meeting of Dentistry in AL-Baath University, ٢٠-١٨ April, ٢٠٠٧. 

٣- The ٦thConference for Arab Pediatric Dentists in KUWAIT, ١٧-١٥ November, ٢٠٠٦. 

٤- The Program of Continuous Dental Training for Dentists, Damascus University, ١٥-١٣ March, ٢٠٠٦. 

٥- The Scientific Day for Dentists, Ministry of Health, Daraa, ٣٠ March, ٢٠٠٦. 

٦- The Program of Continuous Dental Training for Dentists, Damascus University, ٢٦-٢٤ April, ٢٠٠٥. 

٧- The Program of Continuous Dental Training for Dentists, Ministry of Health, ٢١ February, ٢٠٠٥. 

٨- The ٤th Scientific Congress of Syrian Society of Pediatric Dentistry, ٢٩ ,٢٨ April, ٢٠٠٤. 

٩- UAE International Dental Conference (AEEDC) in DUBAI, ٤-٢ March, ٢٠٠٤. 

١٠- The ٤th Arab Congress of Pediatric Dentistry in MOROCCO, ٥-٣ October, ٢٠٠٣. 

١١- The ٣ed Arab Congress of Pediatric Dentistry in LEBANON, ١٨ ,١٧ October, ٢٠٠٣. 

١٢- The ١st Arab Congress of Specific Scientific Societies ٢٠ June, ٢٠٠٢. 

ATTENDANCE & PARTICIPATION 

١٣- The ١٤٢nd Annual Session of American Dental Association (ADA), USA ١٧-١٣ October, ٢٠٠١. 

١٤- The ٢nd Scientific Congress of Syrian Society of Pediatric Dentistry, ٢٨-٢٦ September, ٢٠٠٠. 

١٥- Central Seminar by High Education Ministry, ٢٥-٢٠ May, ٢٠٠٠. 

١٦- The ٥th Scientific day for Dentists, Hama, ١٩٩٨. 

١٧- The ١st Arabic Pediatric Dentistry Convention, ٢٦ ,٢٥ November, ١٩٩٨. 

١٨- The C.E. Course (Interceptive Orthodontics), ٢٤ November, ١٩٩٨. 

١٩- The C.E. Course (Dental Material), ٢٧ November, ١٩٩٨.   

٢٠- The Six Annual Seminar of the Syrian Society for Research and Preventive Dentistry, ١٩ ,١٨ June, ١٩٩٧. 

٢١- The Workshop for Dentistry by W.H.O. ٢٦-٢٤ August ١٩٩٣. 

٢٢- The ٣ed Scientific Congress of the Syrian Dental Association, ٥ October, ١٩٩١. 

٢٣- The ٢nd Scientific Congress of the Syrian Dental Association, ١٢ October, ١٩٨٩. 

٢٤- The ١st Scientific Congress of the Syrian Dental Association, ١١-٧ March, ١٩٨٨. 

      M. Ziad SULTAN,  

             DDS, PhD.                                                                                                                                                                                     
Chief of Dep. Pediatric Dentistry. 

     


