سيرة ذاتية وأدبية:
 االسم :شمس الدين حسين درمش. ولد في قرية راعل ،محافظة حلب بسورية عام 1952م . حصل على شھادة الثانوية الشرعية بحلب عام 1971م. حصل على شھادة الثانوية العامة الفرع األدبي عام 1972م. حصل على إجازة باللغة العربية وآدابھا من جامعة حلب عام 1978م. حصل على إجازة بالعلوم العسكرية من كلية المدرعات بحم<ص ،ع<ام 1979موعمل ضابطا برتبة مالزم بالجيش العربي السوري حتى عام 1981م.
 حص<<ل عل<<ى إج<<ازة ف<<ي دبل<<وم التربي<<ة م<<ن كلي<<ة التربي<<ة بجامع<<ة دمش<<ق ع<<ام1981م.
حياته العملية:
 عم<<ل بس<<لك التعل<<يم ف<<ي وزارة التربي<<ة والتعل<<يم بس<<ورية ب<<ين ع<<امي -1972.1978
 عمل مدرسا ً لم<ادة اللغ<ة العربي<ة ف<ي مراح<ل التعل<يم الع<ام ف<ي المملك<ة العربي<ةالسعودية من عام  1982إلى 2002م.
 عضو رابط<ة األدب اإلس<المي العالمي<ة .وأم<ين س<ر المكت<ب اإلقليم<ي للرابط<ةفي السعودية.
 مح<<<رر ف<<<ي مجل<<<ة األدب اإلس<<<المي ،ث<<<م عض<<<و ھيئ<<<ة تحري<<<ر ،ويعم<<<ل اآلنسكرتيراً للتحرير.
 ف<از بالج<<ائزة الثاني<<ة ف<<ي مس<<ابقة القص<ة ف<<ي أدب األطف<<ال الت<<ي أجرتھ<<ا رابط<<ةاألدب اإلسالمي العالمية عام 1999م ،عن مجموعته حكايات حماد.
 فاز بالترتيب الثاني في مسابقة القصة ،لجائزة الشيخ فھد األحمد الدولي<ة للعم<لالخيري ،بالكويت لعام 1431ھـ2010/م؛ عن قصته :أيام في دار األيتام.
 ف<<از بالج<<ائزة التش<<جيعية األول<<ى ف<<ي الكتاب<<ة اإلبداعي<<ة لقص<<ص األطف<<ال ع<<نقصته )زي<ارة عائلي<ة إل<ى المدين<ة النبوي<ة( الت<ي أجراھ<ا مرك<ز بح<وث المدين<ة
التاريخي والنادي األدبي في المدينة المنورة لعام 1433ھـ2012/م.
* صدرت له:
 باقة ياسمين ،مجموعة قصصية لألطفال لألديب التركي علي نار ،مترجم م<ناللغ<<ة التركي<<ة .ونش<<رت ف<<ي إص<<دارات رابط<<ة األدب اإلس<<المي .دار العبيك<<ان
للنشر في الرياض1425 .ھـ2004/م.
 حكايات حماد ،مجموعة من تسع قصص لألطفال ،الفائزة في مسابقة الرابطة،ص<<درت ع<<ن دار الحض<<ارة للنش<<ر ف<<ي الري<<اض ،ض<<من منش<<ورات الرابط<<ة.
1432ھـ2011/م.
 زھرة القمر ،قصة لألطفال ،نشر موقع سند لألطفال. -ترجم العديد من القصائد والقصص القصيرة من التركية إلى العربية.

 نشر عدداً من المقاالت األدبية والنقدية في الدوريات السعودية والعربي<ة مث<ل :المجلة العربية ،والحرس الوطني ،والدعوة ،والش<قائق ،والمس<تقبل اإلس<المي،
والمجتم<<ع ،والفرق<<ان األردني<<ة ،والبي<<ان ،والمعل<<م اإلماراتي<<ة ،وش<<عاع األم<<ل
اليمني<<ة ،واألدب اإلس<<المي وغيرھ<<ا .وكات<<ب مق<<االت ف<<ي العدي<د م<<ن الص<<حف
السعودية.
 ش<<<ارك ف<<<ي الملتق<<<ى ال<<<دولي األول لألديب<<<ات اإلس<<<الميات ف<<<ي الق<<<اھرة لع<<<ام1999م ،ببحث عنوانه :الجھود النقدية لألديب<ة س<ھيلة زي<ن العاب<دين .وعض<و
اللجنة التحضيرية للملتقى.
 عضو اللجنة التحضيرية للملتقى الدولي الثاني لألديبات اإلسالميات ف<ي عم<انباألردن لعام 1434ھـ2013 /م.
 شارك في تحكيم النص<وص المش<اركة ف<ي مس<ابقة القص<ة القص<يرة لموق<ع لھ<اأون الين.
 شارك في تحكيم النص<وص المش<اركة ف<ي المس<ابقة األول<ى لموق<ع األلوك<ة ف<يالقصة القصيرة.
 شارك في تحك<يم النص<وص المش<اركة ف<ي المس<ابقة الثاني<ة لموق<ع األلوك<ة ف<يالرواية لعام 2010/1431م.
 مراج<<ع لغ<<وي إلص<<دارات رابط<<ة األدب اإلس<<المي العالمي<<ة ،ولمجل<<ة األدباإلسالمي الفصلية ،واإللكترونية.
 مراج<<<<<ع لغ<<<<<وي إلص<<<<<دارات دار الحض<<<<<ارة للنش<<<<<ر والتوزي<<<<<ع بالري<<<<<اض1432ھـ2012/م.
 ق<ام بالمراجع<<ة اللغوي<<ة للعدي<<د م<<ن البح<<وث والرس<<ائل الجامعي<<ة ف<<ي الماجس<<تيروالدكتوراه.

