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وليد موحن 

 بالقصر الكبير 21/12/1992
  أ القصر الكبير14 رقم 13مجموعة بنجلون درب 

 أعزب 
 0635187411 رقم الهاتف 

              mouhan.walid@gmail.com : العنوان االلكتروني
 

  

 من جامعة عبد ادلالك السعدي كلية "مشال ادلغرب ادلتوسطي" احلديث وادلعاصر وحدة التكوين يف التاريخالماستر: 2018
                             األداب والعلوم اإلنسانية  تطوان

- مهن التدريس  يف التاريخ واجلغرافيا من ادلدرسة العليا لالساتذة مبرتيل –   يف ادلسلك اجلامعي للرتبية اإلجازة المهنية: 2016
تطوان 
 مسلك التاريخ واحلضارة من جامعة عبد ادلالك السعدي كلية األداب والعلوم اإلجازة في الدراسات األساسية:  2015

اإلنسانية  تطوان 
  مسلك التاريخ واحلضارة من جامعة عبد ادلالك السعدي كلية األداب والعلوم دبلوم الدراسات الجامعية العامة: 2014

اإلنسانية  تطوان 
 (أحرار)شعبة األداب والعلوم اإلنسانية مسلك العلوم اإلنسانية شهادة البكالوريا : 2014
  شعبة األداب والعلوم اإلنسانية مسلك العلوم اإلنسانية شهادة البكالوريا: 2012

  

 
 من تنظيم ادلديرية اإلقليمية لوزارة الثقافة علم الكوديكولوجيا وعلم التحقيق الدورة التكوينية يف : 2019 يناير 20 و  19

تطوان  و مركز تكامل ادلعارف للدراسات   -  قطاع الثقافة –واإلتصال 
تطوان وأرشيف ادلغرب – من تنظيم  كلية األداب والعلوم اإلنسانية "األرشيف " دورة تكوينية حول: 2017 أبريل 28 – 27

. واجلمعية الوطنية لإلعالمني و ادلركز ادلغريب للدراسات واألحباث يف وسائل اإلعالم واإلتصال 
من تنظيم نادي الثرات الثقايف  والبحث "  التعريف بالمخطوط وتقنيات التحقيق"  تطبيقية تكوينية دورة:  2017 ماي 25

. التارخيي التابع للمركز الثقايف العرائش
 من ادلندوبية السامية لقدماء ادلقاومني وأعضاء جيش التحرير يف "الجائز األولي إجازة "شهادة تقديرية  : 2015 يوليوز 27

مسابقة البحوث اجلامعية حول تاريخ ادلقاومة وجيش التحرير  

 الشىاهد المحصل عليها

كىينية والشىاهد التقديريةالدورات الث  

 

 

 نهج سيـرة 
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 "اإلجازة يف حبث لنيل  "مقاربة ببليوغرافية للكتابات التاريخية المنجزة على فترة الحماية اإلسبانية بشمال المغرب
 ادلوسم  والعلوم اإلنسانية  تطواناآلدابجامعة عبد ادلالك السعدي كلية . الدراسات األساسية مسلك التاريخ واحلضارة 

   .2015 -  2014اجلامعي 
  "اإلجازة ادلهنية  حبث لنيل شهادة  " تمثالت المتعلمين حول مادة اإلجتماعيات التعليم الثانوي اإلعدادي نموذجا

 ادلوسم تطوان–  مبرتيل لألساتذةادلدرسة العليا . مهن التدريس  يف التاريخ واجلغرافيا – يف ادلسلك اجلامعي للرتبية 
 2016-2015 اجلامعي 

 "  دراسة في اإلسهامات الثقافية واالقتصادية 1956-1830الحضور المغربي في المشرق العربي ما بين 
مشال " احلديث وادلعاصر وحدة التكوينادلاسرت يف التاريخحبث لنيل شهادة  " واالجتماعية والسياسية للجاليات المغربية

-2018 ادلوسم اجلامعي    جامعة عبد ادلالك السعدي كلية األداب والعلوم اإلنسانية  تطوان.  "ادلغرب ادلتوسطي
2019 

 ، البعثاث العلمية التطوانية  الى مصر خالل فترة الحماية االسبانية االسباب والنتائجوليد موحن ،موسى ادلوذن 
ادلصرية ،منشورات ادلندوبية السامية لقدماء ادلقاومني وأعضاء جيش – ،ضمن كتاب الذاكرة التارخيية ادلشرتكة ادلغربية 

. 2018التحرير،
 ، ضمن جملة العالقات التجارية بين شمال المغرب والمغارب من الفترة الوسيطة  الى التاريخ المعاصر وليد موحن،

.  2018دخائر للعلوم االنسانية ،العدد الثالث ،يونيو ،
 ، المقاومة  والنضال االصالحي والسياسي الوطني:قراءة في كتاب ،االستعمار االسباني في المغربوليد موحن ، 

 . 2018 ،نونرب 29ضمن جملة ليكسوس  يف التاريخ والعلوم االنسانية، العدد 
 ، ضمن جملة ليكسوس  1931-1912الحياة الثقافية في منطقة الحماية االسبانية بشمال المغرب ،وليد موحن، 

   .2018 ،أكتوبر 28يف التاريخ والعلوم االنسانية ،العدد 
 ، ضمن جملة ليكسوس  يف التاريخ والعلوم ،قراءة في كتاب تطوان حاضنة الحضارة األندلسية المغربية وليد موحن 

 2017،يونيو ، 14االنسانية،العدد 
 ، ضمن جملة ليكسوس  يف التاريخ بيبليوغراقية الدراسات العربية المنجزة على فترة الحماية االسبانيةوليد موحن ، 

 . 2017 ، ماي ،13والعلوم االنسانية،العدد 
 ، ضمن جملة ليكسوس يف التاريخ والعلوم علم الببليوغرافيا وأهميته في حقل الدراسات التاريخيةوليد موحن، 

 . 2016االنسانية ،العدد اخلامس ،غشت شتنرب ،
 ، ضمن جملة ليكسوس  يف التاريخ والعلوم قراءة في كتاب البيان المغرب في اخبار االندلس والمغربوليد موحن ، 

 .2016االنسانية،العدد السابع ،نونرب ،

 البحىث والمقاالت 
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 ، ضمن منشورات شبكة ضياء  للمؤمترات  ، لمحات عن مسار الحركة الوطنية في المنطقة الخليفيةوليد موحن
 2016،يوليوز ،والدراسات 

 

 

  عضو مجعية القصر الكبري للحفاظ على الثرات الثقايف
   عضو مجعية شباب الصحوة لألعمال االجتماعية والثقافية
   نائب رئيس مركز خطوة للدراسات واألحباث يف التاريخ والعلوم اإلنسانية
 مايكروسوفت أوفيس(  (Word, Excel, PowerPoint 
   القراءة وادلطالعة
  الرياضة 

 

 

   العربية
     متوسط : الفرنسية
  متوسط  :  اإلجنليزية

 

  

المستىي/اللغات   

 

 األنشطة والمهارات
 


