
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  General program details for Kids –للأطفال البرنامج العام  تفاصيل
 ETQAN Program –برنامج ا تقان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 AMAN Program –برنامج اأمان 
 

 تاريخ نهاية الحصص
The end date of 

classes 

 حصص تاريخ بدء ال
The start date of classes 

 وقاتالأ
Times 

 الأيام 
Days 

2  /8  /2022 
Classes will be postponed 

during Eid Al Adha and 
continued after the holiday 

3   /7  /2022 
سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد 
الضحى و سيتم استكمالها بعد  

 الجازة بنفس المواعيد
 

11:00-11:45 am  الأحد و الثلثاء 
Sunday & Tuesday 12:00-12:45 pm 

3  /8  /2022 4  /7  /2022 11:00-11:45 pm  الثنين و الأربعاء 

 تاريخ نهاية الحصص
The end date of 

classes 

 حصص تاريخ بدء ال
The start date of classes 

 وقاتالأ
Times 

 الأيام 
Days 

 
2  /8  /2022 

Classes will be postponed 
during Eid Al Adha and 

continued after the holiday 

 
 3/ 7  /2022  

سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد 
الضحى و سيتم استكمالها بعد الجازة 

 بنفس المواعيد 

`10:00-10:45 am  
 
 الثلثاء الأحد و 

Sunday & Tuesday 

3:00-3:45 pm 
4:00-4:45 pm 
5:00-5:45 pm 
6:00-6:45 pm 

 
3  /8  /2022 

Classes will be postponed 
during Eid Al Adha and 

continued after the holiday 

 
4  /7  /2022 

سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد 
استكمالها بعد الجازة الضحى و سيتم 

 بنفس المواعيد 

3:00-3:45 pm  
 

 الثنين و الأربعاء 
Monday & Wednesday 

4:00-4:45 pm 
5:00-5:45 pm 
6:00-6:45 pm 
6:50-7:35 pm 

 
 13/ 8  /2022 

Classes will be postponed 
during Eid Al Adha and 

continued after the holiday 

 
 22/ 7  /2022 

سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد 
الضحى و سيتم استكمالها بعد الجازة 

 بنفس المواعيد 
 

10:00-10:45 pm  
 الجمعة و السبت 

Friday & Saturday 
4:00-4:45 pm 
5:00-5:45 pm 

  Swimming Program for Kids –برنامج السباحة للأطفال 

خدمة يسرنا العلن عن توفر 
الصباحية فقط من للفترة  النقل

  12الى الساعة   صباحا  10 الساعة
 ظهرا 

علما بان المركز وسيط بين المشتركيين و بين 
النقل و ل يتحمل المركز اي مسوأولية عن 

سبب ما التاخير الذي يمكن ان يطراأ ل  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes will be postponed 
during Eid Al Adha and 

continued after the holiday 

سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد 
الضحى و سيتم استكمالها بعد  

 الجازة بنفس المواعيد
 

12:00-12:45 pm Monday & Wednesday 

13  /8  /2022 
Classes will be postponed 

during Eid Al Adha and 
continued after the holiday 

22  /7  /2022 
سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد 
الضحى و سيتم استكمالها بعد  

 الجازة بنفس المواعيد
 

2:00-2:45 pm  الجمعة و السبت 
Friday & Saturday 3:00-3:45 pm 

 

 Private program details for Kids –الخاص للأطفال تفاصيل البرنامج 
  AMAN Program –برنامج اأمان   ETQAN Program +  –برنامج ا تقان 

 

 تاريخ نهاية الحصص
The end date of 

classes 

 حصص تاريخ بدء ال
The start date of classes 

 وقاتالأ
Times 

 الأيام 
Days 

3  /8  /2022 
Classes will be postponed 

during Eid Al Adha and 
continued after the holiday 

4  /7  /2022 
سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد 
الضحى و سيتم استكمالها بعد  

 الجازة بنفس المواعيد
 

9:00-9:45 pm  الثنين و الأربعاء 
Monday & Wednesday 2:00-2:45 pm 

13  /8  /2022 
Classes will be postponed 

during Eid Al Adha and 
continued after the holiday 

22  /7  /2022 
سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد 
الضحى و سيتم استكمالها بعد  

 الجازة بنفس المواعيد
 

9:00-9:45 am  الجمعة و السبت 
Friday & Saturday 

 

 

 

 

 

 General Program details for Ladies –للسيدات العام  البرامجتفاصيل 
 

 تاريخ نهاية الحصص
The end date of 

classes 

 حصص تاريخ بدء ال
The start date of classes 

 وقاتالأ
Times 

 المستوى 
Level 

 الأيام 
Days 

16  /8  /2022 
Classes will be postponed 

during Eid Al Adha and 
continued after the holiday 

17   /7  /2022 
سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد 
الضحى و سيتم استكمالها بعد  

 الجازة بنفس المواعيد
 

8:00-8:50 pm  الأحد و الثلثاء  مبتدئأ 
Sunday & Tuesday 8:45-9:30 pm  متوسط  &مبتدئأ 

20  /8  / 2022 
Classes will be postponed 

during Eid Al Adha and 
continued after the holiday 

2022 

22  /7  /2022 
سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد 
الضحى و سيتم استكمالها بعد  

 الجازة بنفس المواعيد
 

11:00-11:45 am  الجمعة و السبت  متوسط  &مبتدئأ 
Friday & Saturday 

 Swimming Program for Adult – للكباربرنامج السباحة 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Private Program details for Ladies –للسيدات الخاص  البرامجتفاصيل 
 

 تاريخ نهاية الحصص
The end date of classes 

 حصص تاريخ بدء ال
The start date of classes 

 وقاتالأ
Times 

 الأيام 
Days 

20  /8  /2022 
Classes will be postponed 

during Eid Al Adha and 
continued after the holiday 

22  /7  /2022 
سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد الضحى 
و سيتم استكمالها بعد الجازة بنفس  

 المواعيد
 

12:00-12:45 pm  الجمعة و السبت 
Friday & Saturday 

 

 

 General Program details for Man –للرجال   العام البرامجتفاصيل 
 

 تاريخ نهاية الحصص
The end date of classes 

 حصص تاريخ بدء ال
The start date of classes 

 وقاتالأ
Times 

 الأيام 
Days 

3  /8  /2022 
Classes will be postponed 

during Eid Al Adha and 
continued after the holiday 

4   /7  /2022 
سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد الضحى 
و سيتم استكمالها بعد الجازة بنفس  

 المواعيد
 

8:00-8:50 pm  
 الثنين و الأربعاء

Monday & Wednesday 

13  /8  /2022 
Classes will be postponed 

during Eid Al Adha and 
continued after the holiday 

22  /7  /2022 
سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد الضحى 
و سيتم استكمالها بعد الجازة بنفس  

 المواعيد
 

6:00-6:45 pm  الجمعة و السبت 
Friday & Saturday 

 
 

 Private Program details for Man –للرجال  الخاص البرامجتفاصيل 
 

 تاريخ نهاية الحصص
The end date of classes 

 حصص تاريخ بدء ال
The start date of classes 

 وقاتالأ
Times 

 الأيام 
Days 

3  /8  /2022 
Classes will be postponed 

during Eid Al Adha and 
continued after the holiday 

4   /7  /2022 
سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد الضحى 
و سيتم استكمالها بعد الجازة بنفس  

 المواعيد
 

8:45-9:30 pm  الثنين و الأربعاء 
Monday & Wednesday 

13  /8  /2022 
Classes will be postponed 

during Eid Al Adha and 
continued after the holiday 

22  /7  /2022 
سيتم تاجيل الحصص في اجازة عيد الضحى 
و سيتم استكمالها بعد الجازة بنفس  

 المواعيد
 

7:00-7:45 pm  الجمعة و السبت 
Friday & Saturday 

 


