السيرة الذاتية
البيانات الشخصية
االسم

 :هيثم عبد الصادق أحمد صالح

تاريخ امليالد

1980 / 4 / 23 :

العنوان

 :حدائق القبة – القاهرة – جمهورية مصر العربية

التليفون

+ 201224370048 :

اجلنسية

 :مصري

الديانة

 :مسلم

احلالة االجتماعية

 :متزوج

اخلدمة العسكرية

 :معاف نهائي

haitham_abdelsadek@hotmail.com :

بريد الكرتوني

المؤهالت العلمية
املؤهل العايل  :بكالوريوس السياحة و الفنادق – جامعة حلوان – القاهرة  -مصر

قسم

 :الدراسات السياحية

التقدير العام

 :جيد جدا مع مرتبة الشرف – دفعة 2001

دراسات عليا

 - :الحصول على تمهيدي الماجستير في قسم الدراسات السياحية بكلية
السياحة والفنادق – جامعة حلوان – للعام الجامعي 2003/2002
 الحصول على درجة الماجستير في قسم الدراسات السياحية بكليةالسياحة و الفنادق – جامعة حلوان – عام 2006

 -الحصول على تأهيلى دكتوراه في قسم الدراسات السياحية بكلية

السياحة والفنادق – جامعة حلوان للعام الجامعي 2007/2006

 الحصول على درجة الدكتوراه في قسم الدراسات السياحية بكليةالسياحة والفنادق – جامعة حلوان – عام 2011

الخبرات العملية
 موظ ففق بقس ففم المكاتف ف ا مامي ففة ف ففي فن ففدق م ففاريوت ففرم الش ففي مف ف 2002/1/1إلى . 2002/7/15
-

معي ففد بقس ففم الدراس ففات الس ففياحية ف ففي المعه ففد الع ففالي للدراس ففات النوعي ففة ب ففالجيزة مف ف

 2003/4/1إلي . 2006/7/16

 مفدرس مسفاعد بقسفم الدراسفات السفياحية ففي المعهفد العفالي للدراسفات النوعيفة بففالجيزةم . 2006/7/16

 مففدرس بقس ففم الدراس ففات السففياحية ف ففي المعه ففد الع ففالي للدراسففات النوعي ففة ب ففالجيزة مف ف 2011/9/1وحتى .2016/1/31

 م ففدرس بقس ففم الس ففياحة واآلث ففار ف ففي كلي ففة اآلداب والعل ففوم اإلنس ففانية بجامع ففة ج ففا ان –المملكة العربية السعودية كانتداب م تاري  2016/2/18وحتى اآلن.

الدورات التدريبية
-

دورة تدريبية على حجز تذاكر طيران وحساب تذاكر السفر م

ركة مصر للطيران.

دورة تدريبية على تقديم الخدمة الممتا ة إلى العمالء م فندق ماريوت رم الشي .
دورة تدريبي ففة عل ففى حج ففز و حس ففاب البف فرامم الس ففياحية ب ففالكمبيوتر مف ف

سوفت .EGYPTO-SOFT

 -دورة تدريبية على حجز تذاكر طيران ببرنامم الف  Amadeusم

المهارات
 -اللغات

 :اللغة اإلنجليزية ( جيد جدا )

 -الكمبيوتر :

Windows – Internet - Word

ففركة ايجيبت ففو

ركة اماديوس مصر

