
  

على الموقع اإللكتروني  
www.msue.msu.edu  ستجد المئات ،

من المقاالت الحديثة، ومعلومات حول البرامج 
التعليمية القادمة في تنمية الشباب، الزراعة، 
إستخدام األراضي، ريادة األعمال، التغذية، 
سالمة الغذاء، العائلة، المروج الخضراء 

والحديقة، الموارد الطبيعية، وموارد الوالية 
 والحكومة المحلية.

 ستجد أيًضا طرًقا مثيرة
 “ للتشاور مع خبير”
 البحث عن ھذه األزرار:     ”

 
،  www.shop.msu.eduعلى الموقع اإللكتروني 

يمكنك طلب مجموعة أدوات اختبار التربة باإلضافة إلى 
المنشورات ومقاطع الفيديو حول مجموعة واسعة من 

 ضمن ) المواضيع الموضوعات(
 خبرات الملحق. 

 إتصل بنا على:
 ملحق جامعة والية ميشيغان في ماكومب
(Macomb MSU Extension) 

 

www.msue.macombgov.org 
www.msue.msu.edu 

 

586-469-5180 

 

 الخدمات التعليمية والموارد 
 لسكان مقاطعة ماكومب

 

 ملحق جامعة والية ميشيغان 
21885 Dunham Road, Suite 12 
Clinton Township, MI  48036 

 

  ماكس تومسن  
 مركز موارد األسرة

11370 Hupp Avenue 

 
) ھي جامعة تعتمد توفير فرص عمل MSUجامعة والية ميشيغان (

وحة  ت ف إيجابية، متكافئة. برامج ومواد ملحق جامعة والية ميشيغان م
جنس  للجميع دون النظر إلى العرق أو اللون أو األصل القومي أو ال
ة  اق وزن أو اإلع أو الھوية الجنسية أو الدين أو العمر أو الطول أو ال
ة أو  زوجي ة ال ال ح ة أو ال ي س جن ول ال أو المعتقدات السياسية أو المي

 الوضع العائلي أو وضعه بالنسبة للخدمة العسكرية.
 

   

 بث الحياة في المعرفة !

  مقاطعة ماكومب

 

 ھل تبحث عن معلومات
 تستند إلى البحوث  

 في متناول يديك؟

http://ask.extension.org/ask 

http://expert.msue.msu.edu 

 

 

 مھمتنا
 
 

 يساعد ملحق جامعة والية ميشيغان 
)(MSU Extension  الناس على 

 تحسين حياتھم من خالل عملية تعليمية
 تطبق المعرفة على القضايا 

 الحرجة واإلحتياجات والفرص . 

 يتلقى ملحق جامعة والية ميشيغان
 )(MSU Extension  التمويل الفيدرالي

 من وزارة الزراعة  األمريكية 
)USDA والذي يتيح لنا معالجة القضايا ،(

الوطنية على المستوى المحلي، وتمويل 
الوالية الذي يسمح لنا بخدمة جميع سكان 

ميشيغان والتمويل المحلي، والذي يسمح لنا 
 بتقديم خدمات بالقرب من المنزل.
 يسعى ملحق جامعة والية ميشيغان

 )(MSU Extension  أيًضا إلى الحصول
على تمويل من الجھات الممولة من القطاعين 
العام والخاص وتلقيھا لمساعدتنا على توسيع 
مھمتنا والوصول إليھا، غالًبا في الشراكة مع 

 .مؤسسات أخرى مع منظمات أخرى



 
 يقدم ملحق جامعة والية ميشيغان المعلومات

الحديثة، القائمة على البحوث من خالل البرامج  
 التعليمية، الندوات والمقاالت والبراھين

 والردود على األسئلة عبر البريد اإللكتروني 
 أو الھاتف. 

 
 ، ما زلنا مستجيبين1914تأسس في عام  

 للقضايا والفرص الحالية إلحياء المعرفة 
 في مجتمعات ميشيغان في 

 المجاالت التالية: 
 

 وتنمية الشباب  H-4منظمة
586-469-6431 

المھارات الحياتية 
اإلعداد الوظيفي 
القيادة 
ريادة األعمال 
المواطنة 
علم الحيوان 
التمويل الشخصي 
البرامج المدرسية 

 الزراعة / البستنة
586-469-6440 

درجة اإلختصاص في البستنة 
تشخيص النبات واآلفات 
إدارة اآلفات 
 صيانة الحديقة والمروج 
التعليم المجتمعي 
إنتاج المحاصيل 
إدارة الثروة الحيوانية 

 ) Sea Grantسي غرانت ( 
586-466-8700 

 التغذية والصحة
586-307-8952 

 الطعام والتغذية
ميزانية الغذاء 
التغذية والنشاط البدني 
حفظ األغذية 
سالمة الغذاء 

 
 

 

 أنظمة الغذاء المجتمعية
586-469-6088 

 الصحة العاطفية اإلجتماعية
 والرفاھية  

  586-469-6440 
بدائل الغضب 
تقليل اإلجھاد مع اليقظة 

 حيوية الموارد           
 الطبيعية/ الحكومية والمجتمعية  

586-469-6440 

اإلستدامة المالية 
تخطيط إستخدام األراضي 
تصميم األماكن 

تثقيف بخصوص جودة المياه 
 التثقيف بخصوص الصرف

 الصحي
السماد 

 تعليمات الوصول إلى ملحق جامعة ميشيغان في ماكومب 

 التعليم المالي
                    586-469-7614                   

 ورش العمل والتدريب
إتخاذ القرارات المالية 
االئتمان والديون 
اإلدخار واإلستثمار 

 الوقاية من مصادرة الرھن العقاي  
586-469-6430 

فھم الخيارات المتاحة لك 
الحصول على الموارد التي يمكن أن تساعدك 
وضع خطة للعودة إلى المسار الصحيح 

 ماكومب -خط المستھلك الساخن للبستنة 
586-469-5063 

 خط المستھلك الساخن للبستنة للوالية 
888-678-3464 

www.migarden.msu.edu 

21885 Dunham Road, Suite 12,  Clinton Township 

11370 Hupp Avenue,  Warren  

Entrance E 

 

 التثقيف حول إمتالك المنازل 
586-307-8952 

رحلة اإلكتشاف الصيفية 
 السياحة في بحيرة سانت كلير 
أصناف األحياء الغاِزيَة 
االقتصاد األزرق الجديد 
 التعليم والتثقيف للبحيرات الكبرى 
المحافظة على المياه 
مصايد األسماك والحياة البرية 

 ندوات لمشتري المنازل 
الخيارات الشخصية وعبر اإلنترنت 
 شھادة اإلنجاز المتاحة من قبل ھيئة التنمية

 MSHDA)العمرانية في والية ميشيغان(

 

حدائق المجتمع والمدارس 
مجالس الغذاء 
من مزرعة إلى مؤسسة 
 السياسة الغذائية المحلية

 والتعليم

 تطوير االعمال
 248-858-0894  

ريادة األعمال الزراعية 
 ترخيص وتنظيم أعمال

 األغذية
 العمل ضمن سلسلة تموين

 البقالة 
 


