
عبدالملك الظاهري
الجنسية: تونسية.

 e-mail : abdelmalek2212@gmail.comالبريد اللكتروني: 

التكوين والشهادات
1981

شهادة الباكلوريا شعبة "علوم ورياضيات" المعهد الفني بالمنصورة القيروان، دورة جوان.
1983

شهادة المرحلة الولى من الجازة في العلوم التقتصادية بكلية العلوم التقتصادية والسياسية بتونس.
1985 

شهادة الجازة في العلوم التقتصادية من كلية العلوم التقتصادية والسياسية بتونس برتبة تقريب من الحسن.
1988

 السربون فرنسا. 1شهادة الدراسات المعمقة شعبة التقتصاد العالمي والنامي من جامعة باريس 
1990

 ننتار فرنسا.10شهادة الدراسات المعمقة شعبة "النظريات التقتصادية المقارنة" من جامعة باريس 
1993

 السربون فرنسا برتبة مشرف جدا1شهادة الدكتوراه في العلوم التقتصادية من جامعة باريس 
1994

9420530165التسمية بقائمة الساتذة المحاضرين بفرنسا شعبة "العلوم التقتصادية العامة" تحت عدد 

أنشطة التدريس
1989-1990 

أستاذ رياضيات بمعهد التكوين المندمج ببواسي ضواحي باريس بفرنسا.
1990-1991

أستاذ متدرب بجامعة السربون مكلف بالشغال التطبيقية في مادة "مدخل في النظريات التقتصادية" مع
الستاذ ج ف نوال

1992-1993
أستاذ وباحث متعاتقد لوتقت كامل مع كلية روون مكلف بالشغال التطبيقية في مادتي: 

 المعضلت التقتصادية سنة اولى اتقتصاد و إدارة مع الستاذ غ. موروو ●
 التقتصاد الكلي سنة ثانية علوم إتقتصادية مع الستاذ ألن بيرو. ●

1993-1994
استاذ وباحث متعاتقد لوتقت كاملمع كلية روون مكلف بالشغال التطبيقية في مادتي 

 التقتصادالجزئي سنة اولى إتقتصاد وإدارة مع الستاذ غ. موروو●
 التقتصاد الكلي سنة ثانية علوم إتقتصادية مع الستاذ ألن بيرو. ●

العمال البحثية
1993
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 "نسب التبادل، تخفيض تقيمة العملة وبرنامج اللصل ح الهيكلي: النظرية و التطبيق على الحالة التونسية▪
 السربون شهر ديسمبر. 1، أطروحة دكتوراه في العلوم التقتصادية بجامعة باريسلصفحة 400" 
 "اللصل ح الهيكلي، النمو و ظاهرة بقاء الثار بعد زوال أسبابها في البلدان النامية" حالة التقتصاد▪

، محاضرة ألقيت في الحلقة الدراسية "ناشؤون في التقتصاد الكلي" بمركز البحاثلصفحة 20التونسي" 
سيبريماب التابع لوزارة التقتصاد الفرنسية، شهر ماي 

1992
محاضرة ألقيت في الحلقة الدراسية لصفحة 22"سياسة الصرف واللصل ح الهيكلي: الحالة التونسية" 

"ناشؤون في التقتصاد الكللي" بمركز البحاث سيبريماب التابع لوزارة التقتصاد الفرنسية، شهر أفريل
1991

: من الستراتيجية الفردية المنغلقة إلي اللصل ح الهيكلي"1990 و1962"التجربة الجزائرية بين سنة 
 لصفحة، محاضرة ألقيت في الحلقة الدراسية "نظرية العلتقات بين التقتصاد والسياسة" بجامعة ننتار34

، شهر فيفري.10باريس 
1990

لروو: معالجة نقدية"   لصفحة، مذكرة الحصول على136"مبدأ العقلنية التقتصادية منذ نظرية جون ك. أ
 ننتار فرنسا، شهر10شهادة الدراسات المعلمقة شعبة "النظريات التقتصادية المقارنة" من جامعة ياريس 

فيفري
1989

1 لصفحة: عمل تلم في مركز التقتصاد النامي بجامعة باريس 86"تقدرة التداين لبلد نامي: الحالة التونسية" 
السربون، شهر جوان لم يتلم نشره.

1988
 لصفحة، مذكرة146"آثار تخفيض العملة في التقتصاد المفتو ح: النظرية والتطبيق على الحالة التونسية" 

1الحصول على شهادة الدراسات المعلمقة شعبة "التقتصاد العالمي والتقتصاد النامي" من جامعة باريس 
السربون فرنسا، شهر سبتمبر.

المسؤوليات
1997 – 1998

 المنطقة الصناعية الباطن القيروان تونس–مدير عام بشركة تقلوبال ليتنق 
2003 - 2004

 المنطقة الصناعية جبل الوسط زغوان–مدير عام بشركة توريتاكس 
2005 – 2013 

لصاحب مكتب دراسات اتقتصادية بالقيروان.
: إلي يومنا هذا2014

باحث بمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والديان المقارنة بسوسة - تونس 

اللغات
 النقليزية - اليطالية– الفرنسية –العربية 


