
سلطة دبي للمجمعات اإلبداعیة السلطة التجارية

30 Jun 2022 Permit Expiry Dateتاريخ إنتھاء التصريح

Jun 2021Renewal Date 30تاريخ  تجديد التصريح

Jul 2014Initial Issue Date 02تاريخ  أول إصدار

61413Permit Noرقم التصريح 61413

02 Jul 2014

30 Jun 2021

30 Jun 2022

Remarks مالحظات
E-mail / Web uae@mstcme.com بريد/موقع إلكتروني

97144539842Faxفاكس

Tel 97144539841 ھاتف

P.O.Box: 500742, Dubai،  دبي500742ص.ب : 

Addressمجمع دبي للمعرفة العنوان

1 الطابق : 134المقر : 

Main Activities النشـاطات

Professional and Management 
Development Training التدريب في مجال التطوير المھني اإلداري
Technical and Occupational Skills 
Training التدريب على المھارات المھنیة التقنیة

Permit Holders

Name Nationalityاإل سم الجنسية

Omar Hasan 
Abulhasan عمر حسن ابو الحسن Saudi Arabia السعوديه

أصحاب التصريح

Premises : 134 , Floor : 1

Dubai Knowledge Park

Commercial Authority DUBAI CREATIVE CLUSTERS 
AUTHORITY

Omar Hasan AbulhasanManager عمر بن حسن بن عبدهللا ابو الحسنالمدير

Approved KHDA ACTIVITIES

Professional and Management Development Training التدريب في مجال التطوير المھني اإلداري

Management Training Approved التدريب في مجال اإلدارة
Technical and Occupational Skills Training التدريب على المھارات المھنیة التقنیة

Construction, Mechanical and the Built Environment 
Skills Training

Approved التدريب على مھارات البناء والمیكانیك وتجھیز البیئة العمرانیة

** 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 - ملينيوم سوليوشنز تريننج سنتر منطقة حرة - ذ.م.م

Educational Services Permit - Millennium Solutions Training Center FZ-LLC

The permit will be valid once the commercial license is issued by  DUBAI CREATIVE CLUSTERS AUTHORITY

ية من  سلطة د للمجمعات اإلبداعية 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

ملينيوم سوليوشنز تريننج سنتر منطقة حرة - ذ.م.م

تصريح خدمات تعليمية Educational Services Permit

Millennium Solutions Training Center FZ-LLCملينيوم سوليوشنز تريننج سنتر منطقة حرة - ذ.م.مMillennium Solutions Training Center FZ-LLC


