جدول الرسوم الدراسية ملراكزرعاية وتأهيل أصحاب الهمم غيرالحكومية 2022

بيانات التواصل
#

اسم املركز

اإلمارة

الخدمات

1

مركزاملستقبل للتأهيل

أبوظبي

الخدمة املتكاملة:
توحد-إعاقة متعددة -إعاقة ذهنية
خدمة:
التدخل املبكر
الجلسات الفردية :
التربية الخاصة – تأهيل اضطرابات اللغة والكالم -العالج وظيفي -
التقييم النفس ي التربوي  -تعديل السلوك
خدمة املهارات الحياتية

2

مركزالنورلتأهيل أصحاب الهمم

أبوظبي

الخدمات املتكاملة:
إعاقة ذهنية( بسيطة – متوسطة – شديدة )
– توحد
الجلسات الفردية:
تعديل السلوك  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم -العالج الوظيفي-
التربية الخاصة
خدمة التأهيل املنهي

3

مركزاألمل لرعاية وتأهيل املعاقين

أبوظبي

الخدمات املتكاملة:
توحد  -إعاقة ذهنية (بسيطة – متوسطة – شديدة )

4

مركزتنمية القدرات لتأهيل أصحاب الهمم

أبوظبي

5

مركزاإلمارات للتوحد

أبوظبي

الخدمات املتكاملة:
( التوحد )
الجلسات الفردية:
تعديل السلوك  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم -العالج الوظيفي-
التربية الخاصة
التقييم النفس ي الشامل

6

مركزالنجوم للقدرات الخاصة والتدخل املبكر

أبوظبي

خدمة:
التدخل املبكر
الجلسات الفردية
اضطرابات لغة وكالم – تعديل سلوك-التربية الخاصة-العالج الوظيفي

7

مركزالقدرة للمعاقين

ابوظبي

الخدمات املتكاملة:
إعاقة ذهنية – التوحد

8

مركزالحنان لتأهيل أصحاب الهمم

ابوظبي

الخدمات املتكاملة:
( اإلعاقة الذهنية  -التوحد )
الجلسات الفردية :
تعديل السلوك  -العالج الوظيفي  -تأهيل أضطرابات اللغة والكالم-
التربية الخاصة

9

مركزسن رايزللقدرات الخاصة

أبوظبي

الجلسات الفردية :
التربية الخاصة  -العالج الوظيفي  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم -
تعديل السلوك

10

مركزجسورلتأهيل أصحاب الهمم

أبوظبي

الخدمات املتكاملة:
اإلعاقة الذهنية  -التوحد
الجلسات الفردية :
التربية الخاصة –العالج الوظيفي – تأهيل اضطرابات اللغة والكالم
–تعديل السلوك

11

مركززهرة اللوتس للتوحد

أبوظبي

12

مركزوندرفول مايندزللتأهيل والتدريب

أبوظبي

الجلسات الفردية :
العالج الوظيفي  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم

13

مركزشريفة يتيم للتأهيل

أبوظبي

الجلسات الفردية :
التربية الخاصة  -تعديل السلوك
التقييم النفس ي التربوي

0508187957
SYateem@sycr.ae

14

مركزالعين لرعاية وتأهيل املعاقين

العين

الخدمات املتكاملة :
التربية الخاصة (اإلعاقة الذهنية -التوحد – اإلعاقات املتعددة
(القسم الداخلي )
خدمة التأهيل ملنهي

03/7832222
hr@alain-center.com
manager@alain-center.com

الخدمات املتكاملة:
توحد – إعاقة ذهنية ( بسيطة – متوسطة )
الجلسات الفردية:
التربية الخاصة  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم -العالج الوظيفي-
تعديل السلوك
التقييم النفس ي الشامل

الخدمات املتكاملة :
التوحد
الجلسات الفردية :
العالج الوظيفي – تأهيل اضطرابات اللغة والكالم –تعديل السلوك

02/5533506
futurecn@emirates.net.ae

02/4493844
alnoorcenter1988@gmail.com

02/8847919
Alamalcenter2005@hotmail.com

الرسوم الدراسية
للخدمات املتكاملة

رسوم الجلسات العالجية
الفردية والتقييم

 55.000درهم ،لفئة التوحد
 53.000درهم  ،لفئة اإلعاقة الذهنية
واإلعاقة املتعددة
 55.000درهم ،لفئة التدخل املبكر
 53,000درهم ،لفئة خدمة املهارات
الحياتية

 350درهم لكل جلسة
التقييم
التقييم النفس ي الشامل
 5000 - 3000درهم
التقييم النفس ي
(إلصدار بطاقة أصحاب الهمم )
 1000درهم

 33.000درهم

 300درهم لكل جلسة

 16.000درهم

رسوم املواصالت
 5.500درهم داخل إمارة
أبوظبي
 7.500درهم خارج إمارة
أبوظبي
للمستفيدن من الخدمة
املتكاملة
واملستفيدين من خدمة
املهارات الحياتية

 9.000درهم

رسوم أخرى
االستشارة والدعم األسري
 500درهم  ،ملدة  60دقيقة
رسوم الزي
 50درهم  ،قميص بأكمام قصيرة
 70درهم ،قميص بأكمام طويلة

رسوم الزي 350درهم

 2.000درهم

 250درهم لكل جلسة
4913230/02
adcsn2007@gmail.com

 43.000درهم

02/6427557
autism52@gmail.com

 55.000درهم

جلسة تعديل السلوك  300درهم
جلسة عالج النطق  300درهم
جلسة العالج الوظيفي  300درهم
جلسة التربية الخاصة  300درهم
التقييم النفس ي الشامل  1500درهم

 5.000درهم

02/4462048
stars@starzuae.com

 53.200درهم

 385درهم لكل جلسة فردية  45 ،دقيقة
التقييم:
 625درهم لكل جلسة تقييم  90 ،دقيقة
التقييم النفس ي التربوي  4200درهم ملدة 4
ساعات
 2,500درهم تقييم معالم السلوك اللفظي
والتطبيقي()VB-MAPP

ال يوجد

 35.000درهم  ،لفئة التوحد
 30.000درهم  ،لفئة اإلعاقة الذهنية

ال يوجد

 5.000درهم ،داخل إمارة
أبوظبي
 10.000درهم خارج إمارة
أبوظبي

02/5584341
Aabilitycenter@gmail.com

02/5832138
Alhanan_dc@yahoo.com ،
alhanandc@gmail.com

02/4472078
sonrisecenteruae@gmail.com

 50.000درهم

 300درهم لكل جلسة

ال يوجد

 350درهم لكل جلسة  45 ،دقيقة

 45.000درهم

جلسة تعديل السلوك  350درهم
جلسة عالج النطق 350درهم
جلسة العالج الوظيفي 350درهم
جلسة عالج النطق 350درهم

02/6272771
Jussor.autism1@gmail.com

02/5579802
Zalotus2017@gmail.com

التقييم النفس ي الشامل
 2.500درهم
التقييم النفس ي
 750درهم

 60.000درهم

02/4463372
ال يوجد
info@wonderfulminds.ae

250درهم لكل جلسة

 7.000درهم

 2000درهم رسوم تسجيل ملرة واحدة

 5.000درهم

 5.000درهم

 5.000درهم

 400درهم جلسة العالج الوظيفي
 400درهم جلسة تأهيل اضطرابات اللغة
والكالم
التقييم اللغوي والكالمي  1200درهم
تقييم العالج الوظيفي  1200درهم

ال يوجد

جلسة تعديل السلوك  380درهم
جلسة التربية الخاصة  380درهم
التقييم النفس ي التربوي  450درهم

 35.000درهم

ال يوجد

 45دقيقة لكل جلسة فردية
 90دقيقة لكل جلسة تقييم

استخدام منصة
Edublox Platform
(الفئة العمرية من  07حتى  13عام)
 100درهم

 5.000درهم

القسم الداخلي
 150.000درهم
رسوم خدمة التأهيل املنهي
 50.000درهم
رسوم مواصالت(خدمة التأهيل املنهي)
5.000درهم
رسوم الزي(خدمة التأهيل املنهي)
 200درهم
أدوات وأجهزة ومواد خام
 1.000درهم

15

مركزالنجاح لتأهيل ذوي اإلعاقة

العين

الخدمات املتكاملة :
التوحد -إعاقة ذهنية (بسيطة  -متوسطة )
الجلسات الفردية :
تأهيل اضطرابات اللغة والكالم  -العالج الوظيفي  -تعديل سلوك-
التربية الخاصة

16

املركزالدولي الحديث لتقويم النطق

العين

الجلسات الفردية:
تأهيل اضطرابات اللغة والكالم

17

مركزالتحدي للتدريب والتأهيل

العين

الجلسات الفردية :
التربية الخاصة  -عالج اضطرابات اللغة والكالم  -تعديل سلوك

18

مركزبداية للتدريب والتأهيل

العين

الجلسات الفردية :
التربية الخاصة  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم  -برامج تعديل
السلوك  -العالج الوظيفي

19

مركزجدارة لتأهيل أصحاب الهمم

العين

الخدمات املتكاملة :
اإلعاقة الذهنية  -التوحد
الجلسات الفردية :
التربية الخاصة  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم  -تعديل السلوك -
العالج الوظيفي

20

مركزالغيث للتدريب والتأهيل

العين

الخدمات املتكاملة :
اإلعاقة الذهنية  -التوحد
الجلسات الفردية :
التربية الخاصة  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم  -تعديل السلوك-
العالج الوظيفي

21

مركزالنورلتدريب وتأهيل اإلشخاص ذوي اإلعاقة

دبي

22

مركزسيف للتوحد

دبي

الخدمات املتكاملة :
التوحد
جلسات فردية :
العالج الوظيفي  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم
-تعديل السلوك

23

مركزتواصل للتأهيل والنطق والسمع

دبي

الجلسات الفردية :
تأهيل اضطرابات اللغة والكالم  -التربية الخاصة -تعديل السلوك-
التقييم النفس ي الشامل

24

مركزوداد لإلعاقة وتطورالطفل

دبي

الخدمات املتكاملة:
اإلعاقة الذهنية  -التوحد
الجلسات الفردية:
التربية الخاصة  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم -تعديل السلوك

25

مركزنقاوه للنطق و اللغة و التأهيل

دبي

الجلسات الفردية :
تأهيل اضطرابات اللغة و الكالم

26

مركزأوالدنا ألصحاب الهمم

الشارقة

الخدمات املتكاملة
إعاقة ذهنية  ،توحد
الجلسات الفردية:
تربية خاصة  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم  -العالج الوظيفي -
تعديل السلوك
التقييم النفس ي

27

مركزاملعجزة للنطق والسمع

الشارقة

الجلسات الفردية :
اضطرابات لغة وكالم

28

مركزأمواج لتأهيل اضطرابات السمع والنطق

الشارقة

الجلسات الفردية :
اضطرابات لغة وكالم

الخدمات املتكاملة :
إعاقة ذهنية – توحد – إعاقات متعددة
الجلسات الفردية :
التربية الخاصة  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم – العالج وظيفي -
تعديل السلوك  -التقييم النفس ي التربوي
خدمة التأهيل املنهي

7511181/03
alnajah919@gmail.com

 35.000درهم

 400درهم لكل جلسة  45 ،دقيقة

03-7661114
mics-97@hotmail.com

ال يوجد

 200درهم لكل جلسة
فتح ملف والجلسة األولى
 400درهم

03/7229808
altahadialain@hotmail.com

ال يوجد

 150درهم لكل جلسة
فتح ملف وجلسة أولى  400درهم

03/7510337
bedaya_c@yahoo.com

ال يوجد

 200درهم لكل جلسة
التقييم
تقييم كل جلسة  500درهم
التقييم النفس ي التربوي الشامل
 1500درهم

 55.000درهم ،لفئة التوحد
 50.000درهم  ،لفئة اإلعاقة الذهنية

 300درهم لكل جلسة

اإلعاقة الذهنية 45.000 :درهم
التوحد  50.000 :درهم

جلسة عالج النطق  350درهم
جلسة التربية الخاصة  300درهم
جلسة تعديل السلوك  300درهم
جلسة العالجالوظيفي  300درهم

03/7548333
jadaracenter@hotmail.com

03/7684535
info@alghaithtraningcenter.ae

04/3404844
alnoorspneeds@alnoorspneeds.ae

04/3946411
info@safecenter.ae

 55.000درهم

جلسة عالج النطق  200درهم
جلسة العالج الوظيفي  200درهم
جلسة تعديل السلوك  200درهم

04/ 3880983
tawasolr@emirates.net.ae

ال يوجد

 350درهم لكل جلسة
التقييم
التقييم لكل جلسة  500درهم
التقييم النفس ي الشامل  1500درهم

املستوى األول( ) 55.000درهم
املستوى الثاني( ) 66.000درهم
املستوى الثالث( ) 77.000درهم
املستوى الرابع( ) 88.000درهم

 300درهم لكل جلسة
التقييم
التقييم األولي وأدوات املستفيد  1000درهم

ال يوجد

 400درهم لكل جلسة
التقييم
التقييم  500درهم

 49.035درهم  ،لفئة التوحد
 45.885درهم  ،لفئة اإلعاقة الذهنية
 42.500درهم  ،للتأهيل املنهي

 250درهم لكل جلسة  45 ،دقيقة
التقييم
التقييم النفس ي
 1000درهم

ال يوجد

 150درهم لكل جلسة

04/3380032
naqawa@ncslr.ae

06 /5387538
awladounac2@yahoo.com

06/5744573
eram007@yahoo.com

 3.000درهم

 3.000درهم  ،داخل مدينة
العين
 4.000درهم  ،خارج مدينة
العين

جلسة عالج النطق  500درهم
جلسة العالج الوظيفي  500درهم
جلسة التربية الخاصة  500درهم
جلسة تعديل السلوك  500درهم
جلسة العالج الطبيعي  500درهم
التقييم:
التقييم النفس ي التربوي الشامل 3.500درهم  5.625درهم  ،إمارة دبي
التقييم النفس ي التربوي ( 4جلسات)  6.875 1.200درهم  ،إمارة الشارقة
 8.125درهم  ،إمارة عجمان
درهم
التقييم النفس ي التربوي ( 6جلسات) 1.650
درهم
التقييم النفس ي التربوي (إصدار بطاقة
أصحاب الهمم)  500درهم

 45.000درهم

04/3889897
admin@widadeducation.com

 7.000درهم

06/5251112
amwaj.centre@outlook.com

ال يوجد

 300درهم لكل جلسة
تقييم النطق واللغة
 500درهم

29

املركزالدولي الحديث لتقويم النطق والتأهيل

الشارقة

الجلسات الفردية :
التقييم النفس ي التربوي  -التربية الخاصة  -تأهيل اضطرابات اللغة
والكالم  -تعديل السلوك

06/5536344
mics.shj@gmail.com

ال يوجد

 200درهم لكل جلسة
 1000درهم التقييم النفس ي التربوي
التقييم األولي وإصدار التقرير
 400درهم

30

مركزويلسن لتنمية وتأهيل الطفل ذ.م.م

الشارقة

الجلسات الفردية :
العالج الوظيفي -تعديل السلوك  -التقييم النفس ي التربوي

06/5383114
info@wilsoncentre.ae

الشارقة

الخدمات املتكاملة :
إعاقة ذهنية  -توحد -إعاقة متعددة
الجلسات الفردية:
العالج الوظيفي  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم  -تعديل السلوك -
التربية الخاصة

برنامج التأهيل املنهي  45.000 ،درهم
البرنامج التدريبي
في املركز(التشغيل) 22.500 ،درهم
برنامج دعم التوظيف 2.000 ،درهم

 9.000درهم

ال يوجد

 6.250درهم  ،إمارة الشارقة
 6.550درهم  ،إمارة عجمان
 14.860درهم  ،إمارة دبي

جلسة العالج الوظيفي  440درهم
جلسة تعديل السلوك  250درهم
التقييم

31

مركزالفردوس لتأهيل أصحاب الهمم

06/5646224
fordos12@eim.ae

ال يوجد

 36.000درهم

تقييم العالج الوظيفي الشامل  2500درهم
تقييم تعديل السلوك الشامل  2500درهم
التقييم النفس ي الشامل
 3500درهم
االستشارة والدعم األسري
 450درهم
تقييم أولي إضافة إلى جلسة أولى  600درهم

 300درهم لكل جلسة

 6.000درهم

رسوم الزي 350درهم

32

مركزكلمات للتأهيل وعالج النطق

الشارقة

الجلسات الفردية:
التربية الخاصة  -تأهيل اللغة والكالم

33

مركزأوستين لتأهيل ذوي اإلعاقة

الشارقة

الجلسات الفردية :
تأهيل اضطرابات اللغة والكالم -العالج الوظيفي  -تعديل السلوك

34

مركزالنجمة لتأهيل ذوي اإلعاقة

الشارقة

الجلسات الفردية :
التربية الخاصة -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم -العالج الوظيفي -
تعديل السلوك  -التقييم النفس ي التربوي

35

مركزالرواد لذوي اإلعاقة

الشارقة

الخدمات املتكاملة :
اإلعاقة الذهنية  -التوحد
الجلسات الفردية :
تأهيل اضطرابات اللغة والكالم -العالج الوظيفي  -تعديل السلوك-
التربية الخاصة

36

مركزاالبتسامة لذوي اإلعاقة

الشارقة

الخدمات املتكاملة :
اإلعاقة الذهنية  -التوحد

37

مركزالسالم لتأهيل أصحاب الهمم

الشارقة

خدمة متكاملة:
اإلعاقة الذهنية  -التوحد
الجلسات الفردية :
التربية الخاصة  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم -
العالج الوظيفي

38

مركزاملدام للتربية الخاصة

الشارقة

الجلسات الفردية :
التربية الخاصة  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم -
تعديل السلوك

39

املركزالتخصص ي لتأهيل أصحاب الهمم

رأس الخيمة

40

مركز رأس الخيمة للتوحد

رأس الخيمة

الخدمات املتكاملة:
التوحد
الجلسات الفردية :
التربية الخاصة  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم  -العالج الوظيفي-
تعديل السلوك

41

مركزأمان لتأهيل ذوي اإلعاقة

رأس الخيمة

الخدمات املتكاملة :
اإلعاقة الذهنية  -التوحد
الجلسات الفردية:
التربية الخاصة  -تعديل السلوك  -العالج الوظيفي  -تأهيل اضطرابات
اللغة والكالم

42

مركزالهنا لتأهيل أصحاب الهمم

رأس الخيمة

الجلسات الفردية :
تعديل السلوك  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم  -التربية الخاصة

43

مركزسيدرا ألصحاب الهمم

عجمان

الجلسات الفردية :
تعديل السلوك  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم  -التربية الخاصة -
التقييم النفس ي التربوي

44

مركزالغد لتأهيل ذوي اإلعاقة

عجمان

الخدمات املتكاملة :
اإلعاقة الذهنية  -التوحد
الجلسات الفردية :
التربية الخاصة -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم  -برامج تعديل
السلوك  -التقييم النفس ي
التدخل املبكر

45

مركزاألوج لتأهيل أصحاب الهمم

عجمان

الخدمات املتكاملة :
اإلعاقة الذهنية  -التوحد
الجلسات فردية :
التربية الخاصة -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم  -برامج تعديل
السلوك  -العالج الوظيفي-التقييم النفس ي التربوي

46

مركزاملسارلتأهيل أصحاب الهمم

عجمان

الجلسات الفردية :
التربية الخاصة  -تعديل السلوك  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم -
التقييم النفس ي التربوي

الجلسات الفردية :
التربية الخاصة  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم  -العالج الوظيفي-
تعديل السلوك

06/5255575
kalimatcenter81@gmail.com

ال يوجد

 250درهم لكل جلسة

06- 5617822
austincenteruae@gmail.com

ال يوجد

 250درهم لكل جلسة
التقييم
التقييم  400درهم

06-5266477
info@alnajmacenter.com

ال يوجد

جلسة تربية خاصة  150درهم
جلسة عالج النطق  150درهم
جلسة تعديل السلوك  200درهم
جلسة عالج وظيفي  200درهم
التقييم
تقييم نفس ي تربوي  300درهم

 45.000درهم  ،لفئة التوحد
 34.000درهم  ،لفئة اإلعاقة الذهنية

 250درهم لكل جلسة

 4.000درهم

 20.000درهم

ال يوجد

 4.000درهم

 35.000درهم لفئة اإلعاقة الذهنية
 40.000درهم لفئة التوحد

جلسة عالج النطق  250درهم
جلسة العالج الوظيفي  250درهم
جلسة التربية الخاصة  200درهم

 6.000درهم إمارة عجمان
 8.000درهم إمارة دبي
 5.000درهم إمارة الشارقة

ال يوجد

جلسة عالج النطق  250درهم
جلسة تعديل السلوك  250درهم
جلسة التربية الخاصة  250درهم

06/5669940
alrawad.d.c@gmail.com

06-5277007
alibtisamaias@gmail.com

06/7796146
alsalmcentershj@hotmail.com

0562231082
almadamcenter@yahoo.com

07/2222074
altakassucycenter@gmail.com

 250درهم لكل جلسة

جلسة تعديل السلوك 130درهم
جلسة عالج النطق  150درهم
جلسة العالج الوظيفي  130درهم
جلسة التربية الخاصة  100درهم

 1.200درهم

 40.000درهم

جلسة تعديل السلوك  300درهم
جلسة عالج النطق  300درهم
جلسة العالج الوظيفي  250درهم
جلسة التربية الخاصة  250درهم

 5.000درهم

07/2268867
hanaafares82@gmail.com

ال يوجد

 200درهم لكل جلسة

06/7416466
cedracenter@gmail.com

ال يوجد

جلسة التربية الخاصة  300درهم
جلسة عالج النطق  350درهم
جلسة تعديل السلوك  300درهم
التقييم
تقييم النطق  400درهم
تقييم نفس ي تربوي  1000درهم

 38.000درهم ،لفئة اإلعاقة الذهنية
 40.000درهم  ،لفئة اإلعاقة التوحد
 38.000درهم ،لخدمة التدخل املبكر

 175درهم لكل جلسة
التقييم النفس ي
 1000درهم

 4.000درهم إمارة عجمان
 6.000درهم إمارة دبي
وإمارة الشارقة

 36.000درهم

جلسة تعديل السلوك  250درهم
جلسة عالج النطق  300درهم
جلسة العالج الوظيفي  300درهم
جلسة التربية الخاصة  250درهم
التقييم النفس ي التربوي  1.200درهم

 4.500درهم (إمارة عجمان،
إمارة أم القيوين ،إمارة
الشارقة)
 6.000درهم (إمارة دبي)

ال يوجد

جلسة تعديل السلوك  150درهم
جلسة عالج النطق  150درهم
جلسة التربية الخاصة  150درهم
التقييم النفس ي التربوي  400درهم

47

مركزريادة لتأهيل أصحاب الهمم

عجمان

الجلسات الفردية :
التربية الخاصة  -تعديل السلوك  -تأهيل اضطرابات اللغة والكالم-
التقييم النفس ي التربوي

0563000372
Riaada.center@gmail.com

ال يوجد

 250درهم لكل جلسة
التقييم النفس ي التربوي  800درهم

48

مركزالدار للتدريب والتأهيل

الفجيرة

الجلسات الفردية :
التربية الخاصة  -تعديل السلوك-
تأهيل اضطرابات اللغة والكالم

050/3003891
aldarecenter@yahoo.com

ال يوجد

جلسة التربية الخاصة  150درهم
جلسة عالج النطق  150درهم
جلسة تعديل السلوك  200درهم
التقييم
تقييم النطق واللغة  200درهم

49

مركزبسمة أمل للتدريب والتأهيل

الفجيرة

الجلسات الفردية :
التربية الخاصة ،العالج الوظيفي  ،تاهيل اضطرابات اللغة و الكالم ،
تعديل السلوك .

07/2261513
rak-ac@hotmail.com

07/2270030
aman422@eim.ae
aman422@emirates.net.ae

06-7491680
alghadcenter1@gmail.com

06/7475067
Awjcenter@hotmail.com

054/4994745
Almsarcentre98@gmail.com

09/2233221
basmatamal.c@gmail.com

استمارة التسجيل
 500درهم

 12.000درهم

ال يوجد

 200درهم لكل جلسة

 350درهم رسوم الزي

ترخيص 2021

