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 C.Vالسيرة الذاتية   
 
 البيانات التعريفية: 

  عبد المهيمن عبد الحكيم الديرشوي. االسم: -
  .1976سورية /  مكان وتاريخ الوالدة: -
 .تركيا، غازي عينتاب  العنوان: -
 dr.muhaimen@hotmail.com البريد االلكتروني: -
 05077503259 الموبايل: -
 المؤهالت العلمية: 

جامعة دمشقققققي، كلية الترقية، لمقققققم المنا     را ي    دكتوراه في التربية: -
 .2011التدريس، 

 .2007جامعة دمشي، كلية الترقية، لمم المنا     را ي التدريس،  ماجستير في التربية: -
 .2002جامعة دمشي، كلية الترقية، لمم التخطيط الترقوي،   دبلوم الدراسات العليا: -
 .2001جامعة دمشي، كلية الترقية، لمم المنا     را ي التدريس،  دبلوم التأهيل التربوي: -
 .1999شي، كلية اآلداب، لمم الجغرافية، جامعة دم :ةاإلجازة في الجغرافي -
 العمل الوظيفي: 
 

 الدولة / المنطقة  مكان العمل العام  العمل
 غازي عينتاب  –تركيا  جامعة الز راء إلى اآلن – 2018 عميد كلية الترقية

 غازي عينتاب  –تركيا  جامعة عينتاب  2018 – 2017 محاضر
 استانبول –تركيا  جامعة باشاك شهير 2017 – 2016 محاضر
 د وك -العراق  جامعتي د وك  زاخو 2016 – 2012 مدرس
 دمشي –سورية  جامعة دمشي 2012 – 2010 مدرس

 دمشي –سورية   زارة الترقية 2010 – 2009 موجه أ ل
 ريف دمشي –سورية  مديرية ترقية ريف دمشي 2009 – 2000 مدرس

 

 اإلنتاج العلمي:  
    شاركت بتأليفها: ألفتها أو الكتب التي –أ 

mailto:dr.muhaimen@hotmail.com
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أ ر نظرية  تطبيقاس عملية" مطبوعاس    –تأليف كتاب "المعاصققققر سي اسققققتراتيجياس التدريس  مهاراته    -
 .2019جامعة زاخو. العراق.  

 تأليف كتاب الدراساس االجتماعية، الصف الثامن، مطبوعاس  زارة الترقية المورية.سي مشاركة  -
تأليف كتاب جغرافية الو ن العرقي  العالم، الصقف الثال  الثانوي ادديي، مطبوعاس  زارة   سي مشقاركة  -

 الترقية المورية.
تأليف كتاب جغرافية الو ن العرقي  العالم، الصققققققققققققف التاسقققققققققققق ، مطبوعاس  زارة الترقية  سي مشققققققققققققاركة   -

 المورية.
 

 ية:المجالت العلمية المحكمة التي نشرت فيها أبحاث تربو بعض  – ب

 الرقم الدولي  الدولة واسم المجلة، اسم الجامعة الرقم
ISSN  المجلد والعدد  العام 

 3/1 2017 2508-2462 ماليزيا  الراسخون  ،المدينة العالمية  .1

2.  
 المركز الديمقرا ي العرقي

المجلة الد لية للدراساس الترقوية  
  النفمية 

-V.R.3373 ألمانيا 
6364.B 

 آذار 1 2018

 المنة اد لى  2 2015 -  العراق كلية الترقية للبناس ، بغداد   .3

4.  
مجلة جامعة د وك للعلوم ، د وك

 2/   18 2015 2521-4861 العراق اإلنمانية  االجتماعية 

5.  
مجلة "دراساس" ، الجامعة ادردنية
 1/ 46 2019 1026-3713 االردن العلوم الترقوية 

6.  
المجلة الد لية الترقوية  

 9/  4 2015 2226  -2717 ادردن المتخصصة 

المجلة الد لية الترقوية    .7
 المتخصصة 

 4/  5 2016 2226  -2717 ادردن

 B  /1 2 2014 7549  – 2410 العراق مجلة جامعة زاخو ، جامعة زاخو  .8
 

 الرسائل التي ناقشتها أو أشرفت عليها: –ب 
 .الترقية  علم النفسماجمتير سي الرسا ل  العديد مناالشراف على  -
 .الترقية  علم النفسماجمتير سي الرسا ل  يد منعد المنالشة  –
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 أنشطة وخبرات أخرى: 

 الكمبيوتر: –أ 
 برامج الكمبيوتر 

 ممتاز  جيد جدا   جيد البرنامج 
Word   √ 

PowerPoint   √ 
Excel  √  

Internet   √ 
IT   √ 

 

 اللغة -ب 
 اللغة

 قراءة محادثة  كتابة  اللغة
 اتقان اتقان اتقان العرقية 
 وسط  وسط  وسط  اإلنكليزية 
 مبتدئ  مبتدئ  مبتدئ  التركية 

 
 العضوية:  –ج 
 عضو الفريي المركزي لتدريب الموجهين االختصاصيين سي سورية. -
 على الد راس التدريبية الميدانية سي  زارة الترقية المورية. مشرف  -
 عضو اللجنة المركزية الدا مة لدراسة الوسا ل التعليمية المطلوقة سي  زارة الترقية المورية.  -
 جغرافية المورية.عضو الجمعية ال -
 عضو نقابة المعلمين المورية.  -
 الدورات التدريبية: –د 
 متقدم( سي الحاسوب.د رة تدريبية )ممتوى  -
 د رة تعلم اللغة اإلنكليزية سي جامعة تشرين.  -
 (.ICDLد رة الرخصة الد لية لقيادة الحاسوب ) -
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د رة تدريبية للموجهين اد لين، ألامتها  زارة الترقية بالتعا ن م  مكتب اليونمكو اإللليمي للترقية سي    -
 . 2010/  11/  4  – 2دمشي 

 المشاركات: -هـ 
 الفضا ية الترقوية المورية،  نور الشام.  : ند اس علمية على لناتي -
من    المشاركة سي سعالياس المؤتمر العلمي العالمي اد ل لجامعة زاخو سي العراق، المنعقد خالل الفترة  -
 . 2013نيمان،   25 –  23
ة سي استانبول، يتاريخ  ا لبل الجامعيملتعليم الموريين، للمرحلة  المشاركة سي سعالياس المؤتمر الد لي    -
18  – 19  /2   /2017 . 
 التدريب والتطوير: -و 
 تدريب الموجهين االختصاصيين سي سورية على كيفية التعامل م  المنا   الدراسية المطورة.  -
استخدام  را ي    - على  التقنية،  زاخو،  د وك،  جامعاس:  سي  التدريمية  الهيئة  أعضاء  التدريس  تدريب 

 ، سي العراق. 2016    2013الحديثة، يين عامي  
غازي على استخدام الطرا ي الحديثة سي التدريس، سي كل من:    الموريين الالجئين  تدريب المدرسين  -

 .2018    2016، يين عامي عينتاب، نيزب، العثمانية، اسكندر ن، كلس
لموري المحرر، على كيفية استخدام الطرا ي  لمدرسين الموريين سي الداخل اإلامة د رتين تدريبيتين ل  -

 .2019، سي شهري الثال   الراب  من العام الحديثة سي تعليم تالميذ المرحلة ادساسية
إلامة د رة تدريبية، بالتعا ن م  مديرية الشؤ ن التركية، لمدرسي الترقية اإلسالمية على استخدام الطرا ي    -

 .2021، عام  ري المحرر، سي منا ي: الباب،  جرايلس،  اخترينسي الداخل المو  الحديثة سي التدريس،
 
 
 

 وهللا  لي التوسيي 


