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 ش عرابى بالزهور الطالبية الهرم 31 مكان اإلقامة

 -------------- البريد اإللكتروني

 العمرانية مصدرها 27511242102637 اقةالبطرقم 

 2022 تاريخها
 

  : متزوجالحالة االجتماعية 

  دبلوم نجارةالمؤهالت العلمية : 

  : معاف نهائى الموقف من التجنيد 

 القسم المكان تاريخه الـــمؤهـــل م

 عامة الهرم ------- دبلوم تجارة 1
 

  : مدرب كرة قدمالخبرات العملية 

 الخبرات

 

 حتى االن كمدرب كرة قدم 2014العمل بالنادى االهلى  من 

 العمل مدرب عام بنادى الصف  لمد سنتان

 ام فى نادى منشية ناصر لمدة عامعالعمل كمدرب 

 لمدة موسم العمل فى نادى الطالبية درجة اولى مدير فنى

 2006مدير فنى ل الطالبية العمل بنادى 

 بالنادى االهلى لمدة موسم 2003العمل مدرب عام 

 مواسم 3فى نادى االهلى لمدة  ( ب)  2005العمل مدير فنى لفريق 

 )ب ( بالنادى االهلى لمدة موسم 2006العمل كمدير فنى لفريق 

 االهلى لمدة موسمبالنادى  2007العمل مدير فنى لفريق 

 مدرب بأكاديمية النادى االهلى حاليا
 

 الهدف الوظيفي : 

  .يــدراتــي وقــتـي ودراسـاتـيـانـكـدام إمـخـتـسإ نـكـمـدي ويــحـتـا الـهـيـة فــفـيـول على وظــحصـال     الوصف 
 

  :  مهارات أخرى 

 المهارات  نوعية المهارة   

 الدورات

 الدورات

 حاصل على شهادة الدورة االساسية 

 cحاصل على الرخصة  

 bحاصل على الرخصة 

 حاصل على دراسات متقدمة فى كرة القدم

 حاصل على الدورة التدريبية فى التخطيط والتدريب الرياضى طويل المدى

 يبية اعداد وتأهيل مدربى كرة القدمحاصل على الدورة التدر

 

PREMIER SKILLSCRTIFICATE FROM BRITSH  COUNCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 



 كالعب        

 

 1998الى  1989اللعب بالنادى  االهلى بالناشئين من موسم 

 اللغب لنادى دمياط فريق اول ممتاز ) ب ( 

 العب لنادى المعادن ممتاز ( ب *

 وصغود الفريق الى الممتاز  ب 2002ى ال 2000مواسم من  4الغب لنادى االسكان والتعمير 

 ود الفريق الى الممتاز  بمواسم وصع 3العب لنادى السكة الحديد لمدة 

 العب لنادى االعالميين لمدة موسم

 العب لنادى مياة البحيرة لمدة موسمان

 العب لنادى وادى دجلة لمدة موسم وسغود الفريق

 العب لنادى االعالميين لمدة موسم

 العب لفريق نادى الطيران لمدة موسم

 

 

 

















 


