
دائرة التنمیة االقتصادية السلطة التجارية

25 Aug 2023 Permit Expiry Dateتاريخ إنتھاء التصريح

Aug 2022Renewal Date 25تاريخ  تجديد التصريح

Jul 2013Initial Issue Date 30تاريخ  أول إصدار

61006Permit Noرقم التصريح 61006

30 Jul 2013

25 Aug 2022

25 Aug 2023

Remarks مالحظات
E-mail / Web serget@eim.ae/ www.rmcuae.ru بريد/موقع إلكتروني

971165745360Faxفاكس

Tel 971165745360 ھاتف

P.O.Box: 67560 Shj, Dubaiدبي  ،Shj 67560ص.ب : 

Addressالبرشاء األولى العنوان

 1، البالشاء لالعمال مكتب، البرشاء302، 303مركز 

Main Activities النشـاطات

Language Training  تعلیم اللغات

Fine Arts Training التدريب في مجال الفنون الجمیلة 

Permit Holders

Name Nationalityاإل سم الجنسية

Russian Music Center 
(Dubai BR)   

 المركزالروسي للموسيقى( فرع
   ( دبي

United Arab 
Emirates اإلمارات العربية المتحدة

أصحاب التصريح

AL BARSHA FIRST

Commercial Authority Dubai Economic Department - DED

Svetlana TarakanovaManager سفیتالنا تاراكانوفاالمدير

Approved KHDA ACTIVITIES

Language Training  تعلیم اللغات

Language Training Approved تعلیم اللغات
Fine Arts Training التدريب في مجال الفنون الجمیلة 

Arts and Crafts Skills Training Approved التدريب على مھارات الفنون والحرف الیدوية
Performing Arts Training Approved التدريب في مجال فنون األداء

** Appendix attached

If a course is shown as “pending”, it is a qualification that awaits TVET approval.  A pending course/qualification cannot be offered to 

learners. When the qualification approval is issued, the course will be added to your educational permit.

يح ية  بعد الموافقة عليها و سيتم تحديث حالتها ع التص  الدورات قيد االنتظار (ان وجدت) تخضع العتماد الجهة المانحة لالعتماد بد ، و ستكون سا

 تلقائيا

تصريح خدمات تعليمية - المركز الروسي للموسيقى  (فرع دبي)

Educational Services Permit - Russian Music Center ( Dubai Br )

The permit will be valid once the commercial license is issued by  Dubai Economic Department - DED

ية من  دائرة التنمية االقتصادية يح ساري المفعول فقط بعد إصدار الرخصة التجا سيكون هذا التص

Educational Services Permit for Training Institutionتصريح خدمات تعليمية لمؤسسة تدريبةEducational Services Permit for Training Institutionتصريح خدمات تعليمية لمؤسسة تدريبة



Educational Services Permit تصريح خدمات تعليمية

المركز الروسي للموسيقى  (فرع دبي)

تصريح خدمات تعليمية Educational Services Permit

Russian Music Center ( Dubai Br )(فرع دبي)  المركز الروسي للموسيقىRussian Music Center ( Dubai Br )


