C.V
اخلربات كالعب
* العب نادي الزمالك للناشئين . 1994 - 1993
* العب بنادي الشرقية للدخان موسم . 2001 - 1994
* العب بالفريق األول بنادي بتروجيت موسم . 2002 - 2001
* العب بالفريق األول بنادي المراغة بسوهاج موسم . 2003 - 2002
* العب بالفريق األول بنادي ألمونيوم سفاجا . 2004 - 2003

حسام حممد سامل عبداهلل هاشم غزال

* العب بنادي الهالل اليمني درجة أولي موسم  2004 - 2003موسم انتقاالت .
* العب بالفريق األول بنادي اإلعالميين موسم . 2005 - 2004
* العب بالفريق األول بنادي اسكو موسم . 2005
* العب بالفريق األول بنادي سكر الحوامدية من  2005الي . 2007

اإلجنازات كالعب
* الحصول علي المركز الثالث في بطولة الجمهورية للناشئين مع نادي الشرقية للدخان
موسم .1998 - 1997

تاريخ امليالد 13/2/1980 :
اجلنسية  :مصري
الديانة  :مسلم

املؤهل  :بكالوريوس جتارة
احلالة االجتماعية  :متزوج

* الحصول علي المركز الثالث في بطولة الجمهورية للشركات مع الشرقية للدخان .
* الصعود بنادي بتروجيت للقسم الثاني موسم .2002 - 2001
* الصعود بنادي المراغة للقسم الثاني موسم .2003 - 2002
* الصعود بنادي اإلعالميين للقسم الثاني موسم .2005 - 2004

الدورات التدريبية

01001810761 - 01144480095

02 35875392

* حاصل علي الدورة الدولية للمدربين من االتحاد المصري لكرة القدم عام .2004
* حاصل علي دورة البراعم من االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم عام .2007
* حاصل علي الدورة األساسية لمدربي كرة القدم عام .2010
*حاصل علي الرخصة التدريبية (  ) Cمن االتحاد االفريقي لكرة القدم عام .2010

 10ممر إبراهيم عبد السالم

من ش حسني متويل اهلرم  -اجليزة

*حاصل علي الدورة الدولية من جمعية الالعبين المحترفين تحت رعاية االتحاد اإلنجليزي
بالتعاون مع االتحاد المصري لكرة القدم عام .2011
* حاصل علي الدورة التخصصية للمدربين بتقدير امتياز من نقابة المهن الرياضية عام .2011
* حاصل علي الرخصة التدريبية (  ) Bمن االتحاد االفريقي لكرة القدم عام .2014

cochhossam@yahoo.com

اخلربات كمدرب
* مدربا بقطاع البراعم واالكاديميات بنادي اإلعالميين موسم .2007 - 2005
* مدربا بنادي  6أكتوبر موسم . 2008 - 2007
* مدربا لفريق تحت  18سنة بنادي الداخلية المشارك في بطولة الجمهورية (الممتاز ب).
* مدربا للفربق األول بنادي الداخلية في كرة الصاالت موسم .2010 - 2009
* مدير فني لشركة ايديتا لكرة الصاالت موسم .2010
* مدرب عام لفريق تحت  20سنة بنادي التعاون المصري موسم .2011 - 2010
* مدرب عام للفريق األول بنادي  FCمصر موسم .2013 - 2011
* مدير فني لفريق تحت  15سنة بنادي  FCمصر موسم .2015 - 2014
* مدرب في أكاديمية االرسنال بوادي دجلة من  2014حتي .2017
* مدير فني لفريق تحت  14سنة بنادي حدائق االهرام موسم .2017 - 2016
* مدير فني لفريق تحت  15سنة بنادي حدائق االهرام موسم .2018 - 2017
* مدير فني لفريق تحت  11سنة وفريق تحت  19سنة بنادي سيراميكا كليوباترا موسم .2021 - 2019
* مدير فني للفريق األول بنادي الهرم موسم .2021 -2020
* مدير فني لفريق تحت  15سنة بنادي سيراميكا كليوباترا موسم .2022 - 2021
* مدب عام للفريق األول بنادي المصري بالسلوم (مجموعة بحري بدوري الممتاز ب) موسم .2022 - 2021

االجنازات كمدرب
* الصعود بفريق تحت  18سنة بنادي الداخلية من (الممتاز ب) الي (الممتاز أ) موسم .2010 - 2009
* حاصل علي كأس منطقة القاهرة لكرة القدم مع فريق  18سنة بنادي الداخلية موسم .2010 - 2009
* الصعود بالفريق األول بنادي  FCمصر للقسم الثاني موسم .2013 - 2012
* الحصول علي المركز الثاني ببطولة منطقة الجيزة تحت  15سنة والصعود (أ) بنادي  FCمصر موسم .2015 - 2014
* حاصل علي بطولة القطاعات بفريق حدائق االهرام تحت  14سنة والصعود الي بطولة الجمهورية موسم .2017 - 2016

