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Hauns Seidel من مؤسسة Jnes Gander-Austern  األلمانية والتي تعنى بشؤون  .1 السيدة 4/5/1998زارت المعهد بتاريخ 
  .ة مشروع في هذا المجالالتوعية البيئية وتم االتفاق على بلور

Henning Niederhoff مدير مؤسسة Konrad Adenauer األلمانية بصحبة   .2 السيد 8/5/1998زار المعهد بتاريخ 
Harald Walter  . وتم التباحث في آفاق دعم المعهد

 ساعة عمل 420بواقع عاد شادي حنونة بعد إنهاء فصلين دراسيين في آلية موهوك وعليه القيام بفترة تدريب في فترة الصيف  .3
غير أنه لم يجري أية اتصاالت مسبقة سواء مع المعهد أو مؤسسات أخرى بهذا الخصوص ويريد العودة للعمل في المعهد 
واعتبار عمله بمثابة تدريب مبررًا ذلك باحتياجاته المالية للزواج وتم إيضاح أهمية البرنامج التدريبي الآتساب خبرات جديدة 

عود بالمنفعة على المعهد وأن عليه العمل جديًا على إيجاد أماآن تدريب مالئمة بالتنسيق مع المعهد وآلية تفيده شخصيًا وي
موهوك خاصة وان العام القادم سيتضمن برنامج تدريب مكثف لمدة فصلين آاملين ويبدو ان نيته تتجه نحو اخذ اقصر الطرق 

 والبت في 8/5/1998 تم إبالغه بالعودة للعمل في المعهد ابتداء من وعدم االستفادة القصوى من هذا البرنامج، وعليه فقد
  .الموضوع بعد عرضه على مجلس األمناء

 .4  .6/5/1998شارآت فيوليت قمصية بورشة العمل التي دعا إليها المرآز الفلسطيني ألبحاث الطاقة والبيئة بتاريخ 

 .5  .ث اطلع على نشاطات المعهد وبرامجه وفد من مؤسسة آونراد اويفاد حي8/5/1998زار المعهد بتاريخ 

 وفد من الكنيسة االسكتلندية من خالل مجلس آنائس الشرق األوسط بهدف االطالع على 11/5/1998زار المعهد بتاريخ  .6
  .النشاطات االستيطانية والواقع البيئي في فلسطين

ة انيك تونتي حيث اطلع بصحبة الدآتورا     وفد سويسري يضم السيد هانس و12/5/1998زار المعهد بتاريخ  .7
  .16/5/1998على سير العمل في مشروع استخدامات األراضي وتم استضافة الوفد لحف عشاء مساء السبت 

شارك مدير المعهد في ورشتي العمل حول سياسات البحث الزراعي التي نظمتها وزارة الزراعة الفلسطينية بتاريخ  .8
  .21/5/1998 و 18/5/1998

جابي برامكي المستشار في وزارة التعليم العالي طالبًا مشارآة مدير المعهد في المجلس . ل د اتص19/5/1998بتاريخ  .9
 .الفلسطيني لألبحاث العلمية وسيتم إرسال رسالة رسمية بذلك

Alyn Rouyer  . والذي يقوم بإعداد دراسة حول المياه .10 السيد 21/5/1998زار المعهد بتاريخ 

 اجتماع لبحث مشروع التنوع الحيوي الزراعي شارك فيه مدير المعهد ومدير 23/5/1998عقد في مقر وزارة الزراعة بتاريخ .11
  .وحدة األبحاث الزراعية

  . زار المعهد وفد برلماني بريطاني حيث تم اطالعه على النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية24/5/1998بتاريخ  .12

جتماع مع المهندس فضل آعوش نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية وذلك لبحث ترتيبات ورشة  عقد ا26/5/1998بتاريخ  .13
 وتم 10/6/1998العمل حول استراتيجية المياه الفلسطينية حيث طلب من مدير المعهد رئاسة ورشة العمل هذه والمقررة بتاريخ 

صة في مجال القاعدة المعلوماتية المائية حيث تم تكليف السيد االتفاق على فتح صفحة جديدة للتعاون بين المعهد وسلطة المياه خا
  .فؤاد الهودلي المسؤول عن هذا الموضوع في سلطة المياه باالتصال بالمعهد ووضع آليات العمل المشترك

س  عقد اجتماع مع وزير الزراعة حضره المدراء العاملين في الوزارة وشارك في االجتماع رئيس مجل27/5/1998بتاريخ  .14
  :األمناء ومدير المعهد حيث تم االتفاق على ما يلي

 •  .التوقيع على مذآرة تفاهم بخطوط عريضة
 •  .عقد ورشة عمل مشترآة لنشر نتائج دراسة الزراعة المروية في أقرب فرصة ممكنة

ية واالستخدام األمثل دراسة آفاق التعاقد مع المعهد لتنفيذ مشاريع محددة لوزارة الزراعة وخاصة القاعدة المعلوماتية الزراع
للموارد الطبيعية وإدارة المراعي والتنوع الحيوي الزراعي وبناء نظام اتخاذ القرارات والسياسات الزراعية وتحديد أولويات 

  .استصالح األراضي
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د في  اتصل المهندس فضل آعوش نائب رئيس سلطة المياه معربًا عن رغبته في العمل المشترك مع المعه30/5/1998بتاريخ  .15
مجال نمذجة األحواض الجوفية واستعداده إليفاد شخصين من المعهد للمشارآة في برنامج تدريبي حول هذا الموضوع سيعقد 

 وتم ترشيح وليد وجيه وفيوليت قمصية، وتم االتفاق على ان يقوم وليد وجيه باالتصال 30/6/1998-28في القاهرة في الفترة 
  .مياه لبلورة آليات التعاون المشترك في هذا المجالايهاب البرغوثي من سلطة ال. مع د
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