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ضمان جودة مخرجات وزارة التربية  ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية وذلك من خاللبناء وإدارة نظام تعليمي وابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل كافة المراحل العمرية الرسالة:

 والتعليم وتقديم خدمات متميزة للمتعلمين الداخلين والخارجين. 
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BY/FATIMA SAAD 


