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 الرسالة
تقديم خدمات تربوية وتعميمية بكفاءة وفاعمية لممستفيدين من التعميم العام، 
باالستثمار األمثل لمموارد المتاحة، والشراكة المجتمعية، تحقيقًا لمتنمية 

 المستدامة
 
 

 القيم
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