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السم / محمد حسن على                                                                                

.                                       1969. 06. 26تاريخ الميلد / 

محل الميلد / الجيزة . مصر

مزيع ومراسل تيليفزيونىالوظيفة / مدرب كرة قدم و

Hohenneuffenstr 3 in 73230 kirchheim deutschlandالعنوان/ 

captain.mohamedhassan@ yahoo.comالعنوان البريدي/

   00201008344663      004901746289267 التيلفون/ 

المؤهل الدراسى / ليسانس اداب

الجنسية / مصرى. المانى . انجليزى

الديانة / مسلم

 اللغة / عربى . انجليزى . المانى

المشوار الكروى.

    مدرسة الكرة بالنادى الهلى1979 / 1981

    نادى امبابة الرياضى بالناشئين1982 / 1984

   نادى برادة بهولندا ناشئى1985 / 1986

    نادى اياكس امستردام بهولندا ناشئى1987 / 1988

 الفريق الثانى 1 اشتوتجرت بالمانيا بونديس ليجا vfb  نادى 1989 / 1992

2    نادى اشتوتجرت كيجرس بالمانيا بونديس ليجا 1993 / 1995

2    نادى فالدهوف مانهيم بالمانيا بونديس ليجا 1996 / 1998

2   نادى ولسو برميجنهام انجلترا برامير ليجا 1999/ 2000

    نادى سامسونج سبور تركيا بدورى الدرجة الولى2001 / 2001

المشوار التدريبى 

   مدرب بنادى دمنهور للفريق الول2001



   مدرب بنادى هالبيرون الدرجة الرابعة2002

    مدرب بنادى سينديل فينجن مايشنجن بالدرجة الثالثة2004

2   مدرب بنادى اشتوتجرت كيجرس بالمانيا بونديس ليجا 2005

 ليجا بالمانيا3   مدير فنى بنادى ريتلنجن 2006

   الى الن مدير فنى لللكاديميات اللمانية لكرة القدم بالشرق الوسط2007

الدراساة التدريبية

 التدريبية من المانياc / bشهادة 

الدورة الساسية والمتخصصة لكرة القدم من مصر

الخبرة العملية 

الدورة الدولية بمصر للدكتور اللمانى سيدكا كمحاضر ومترجم

 اسابيع بنادى ليفركوزن بالدرجة الولى لمتابعة فترة العداد للفريق الول3

 vfb اسابيع مشاهدة ومتابعة البرنامج التدريبى للبراعم بنادى اشتوتجرت 4

 لمتابعة البرنامج التدريبى لفريق البونديس ليجا 1860شهر معايشة بنادى ميونخ 

النجازات

 98 / 96 موسم 2هداف الدورى اللمانى البونديس ليجا

96 فى الستفتاء العلمى الرياضى بالمانيا عام 2احسن لعب عربى افريقى للبونديس ليجا 

 بعد ثورة اعلمية ولكن تم الرفض نتيجة الحصول على الجنسية اللمانية.98استدعاء المنتخب المصرى والمسؤلين بالحكومة عام 

  3 / 2اول مدرب عربى افريقى يتولى تدريب فريق المانى بالبونديس ليجا 

حاليا محلل فنى لكرة القدم وخاصة كل مايخص الدورى اللمانى ومدير المدارس اللمانية لكرة القدم بمنطقة الشرق الوسط وناقض رياضى بجريدة كيكر ومجلة فوف اللمانية
 بافريقيا  ووكيل شركة هوبن سوكر لوكالة العبين اللمانية بالشرق الوسط وشركة اويجن كمنسكى البولندية لوكالة العبين وقناةدويتش فيل اللمانية

                                      


