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أول الكالم
اهال.. وسالم..

 الاجد سواها كلما.لقيتكم فى هذا المكان.. على صفحات المجلة المصرية للمعلومات 
العاشرة  بالذكرى  نحتفل  أن  الحياة  مشاكل  غمرة  فى  نسينا  ..والتى   ..) )كمبيونت 
لصدور العدد االول منها فى ابريل 1999.. والذى كان باكورة المجالت المصرية فى 
علوم نظم المعلومات وتقنية الحاسبات.. وتتالت بعده العديد من المجالت المتخصصة 
استحياء  على  الصدور  يواصل  مازال  بعضها   .. االلكترونية  الحاسبات  علوم  فى 
 , إقتصادية  ألسباب  بعضها  لعل  كثيرة  اسباب  االسواق  عن  غيبته  منها  والكثير   ..
وربمالعدم االيمان بجدوى الكتابة فى هذه العلوم فى ظل اإلسفاف االعالمى الذى ال 
يهتم سوى بأخبار نجوم الفن والكرة ,, وشغف الناس بصفحات الحوادث..وربما وهو 
األهم عدم االقبال على القراءة التى أصبحت ظاهرة تهدد الوعى المستقبلى لألجيال 

القادمة..وهى بكل المقاييس قضية امن قومىبالدرجة االولى..

بالسماع  واإلكتفاء  والقرأة  اإلطللالع  عن  االحجام  هذا  ان  يقينى  وفى   ..   
والتلفزيون ، مرتبط إرتباطا وثيقا بسياسة التعليم التى اثبتت قصورها فى الفترة 
االخيرة.. رغم الكثير من المؤتمرات التى عقدت لتطوير التعليم فى ظل الحكومة 
االلكترونية ..والكثير من األبحاث التى تمتلئ بها أدراج لجنة التعليم فى المجالس 

القومية المتخصصة..

 وال أظن أن تغير شخص وزير التربية والتعليم.. وإستبدالة باالستاذ الدكتور 
,و  شمس  عين  جامعة  رئاسة  قبل  من  شغل  ى  والذ  بدر  زكى  أحمد  المهندس 
ساهم بقيادتة ألكاديمية أخبار اليوم .. حتى صارت صرحا تعليميا كبيرا فى عدة 
قليلة.. يمكن ان يثمر كثيرا – مع ثقتى فى كفاءة الوزير الجديد – مالم  سنوات 
يدر االمور فى التعليم االساسى , بعقلية المهندس التى تتميز بها ادارة الدكتور 
احمد زكى بدر .. و يستفيد من إيجابيات السياسات التعليمية السابقة رغم ندرتها.. 
ويبدأمرحلة علمية جديدة لتطوير التعليم فى بالدنا مستنيرا بالسياسات التعليمية فى 
الدول االخرى وتمصيرها. مع االستفادة من كفاءة خبراء التعليم فى مصر الذين 
استبعدوا او ابتعدوا عن اقتحام عش الدبابير.. ودنيا المصالح الخاصة ولو كانت 

على حساب مستقبل مصر .. متمثال فى أجيالها القادمة  

  ويقينًا هذه هى القضية األولى باإلهتمام فى هذه المرحلة,, حفاظا على عقول 
أبنائنا ..ومستبل وطننا..

اما نحن.. فى الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات فنساهم 
قدر جهدنا فى نشر المعرفة  وإذكاء روح االبتكار عبر المؤتمرات التى تنظمها 
الجمعية , والندوات التى تتنقل فى كل مكان.. وعبر ماننشره من جهد الباحثين على 
صفحات المجلة التى بين ايديكم االن ..آمال ان تحوز رضاكم.. رغم االمكانيات 

القليلة التى تسهم فى إصدارها.. 

 والى لقاء عما قريب فى عدد جديد من المجلة المصرية للمعلومات .. أعدكم 
أن يكون أكثر تمييزا.. فى كل شيئ 

تطوير التعليم.. 
قضية أمن قومى
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