
 

 

سوف تجد في موقع 

www.msue.msu.edu مئات المقاالت

الحالية ومعلومات حول البرامج التعليمية 

القادمة في تنمية الشباب والزراعة 

واستخدام األراضي وتنظيم المشاريع 

والتغذية وسالمة األغذية واألسرة 

والمروج والحدائق والموارد الطبيعية 

 . والوالية والحكومة المحلية

سوف تجد أيضا طرقًا مثيرة للحصول 

 . على استشارات الخبراء

 :ابحث عن هذه األزرار

، يمكنك طلب www.shop.msu.eduفي موقع 

مجموعة اختبار التربة فضال عن منشورات وأشرطة 

فيديو حول طائفة واسعة من الموضوعات في إطار 

 .خبرة التوسعة

 6102( فبراير)آذار 

: اتصل بنا  
 جامعة والية ميشيغان، ماكومب 
www.msue.macombgov.org 

 

 توسعة جامعة والية ميشيغان 
www.msue.msu.edu 

 

586-469-5180 

  668-984-8496( فاكس(

 

الخدمات التعليمية والموارد الخاصة بسكان مقاطعة 

 ماكومب توسعة جامعة والية ميشيغان 
 

MSU Extension 
Dunham, Suite 12 21885 

Clinton Township, Ml 48036 
 

  Thompson Community Center  
Hupp Avenue 11370 

Warren, MI 48089 

تعد جامعة والية ميشيغان عمالً إيجابيًاا، فا اي باماثااباة 

صاحب عمل يتيح فرصًا متساوية؛ حيث تتاح برامج وإرشااد 

ومواد جامعة والية ميشيغان للجميع بغا  الاناظار عان 

العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجاناس أو الا اوياة 

الجنسية أو الدين أو العمر أو الطول أو الوزن أو اإلعاقة أو 

االعتقادات السياسية أو التوجه الجنسي أو الحالة العائالاياة 

 نوفر المعرفة في مجاالت الحياة   . أو كون الشخص نباتي التوجه

 مقاطعة ماكومب 

 هل تبحث عن معلومات

 قائمة على البحوث في

 متناول يدك؟ 

http://ask.extension.org/ask 

http://expert.msue.msu.edu 

http://ask.extension.org/ask
http://expert.msue.msu.edu/
http://www.makemacombyourhome.com/
http://www.macombgov.org/


توفر توسعة جامعة والية ميشيغان المعلومات 

القائمة على األبحاث عبر البرامج التعليمية 

والندوات والمقاالت والعروض واإلجابة على 

 األسئلة عبر ال اتف والبريد اإللكتروني

، فإننا ال نزال 9191بعد اإلنشاء في عام 

نستجيب للقضايا والفرص لتحقيق المعرفة في 

 : حياة مجتمعات ميشيغان في مجاالت التالية

4-H  &تنمية الشباب 

1446-414-681 

 المهارات الحياتية •

 اإلعداد الوظيفي •

 القيادة •

 ريادة األعمال •

 التوجيه •

 المواطنة •
 علم الحيوان 
 التمويل الشخصي 

 البستنة/الزراعة

1446-414-681 

 بستاني كبير •

 تشخيص اآلفات والنباتات •

 اإلدارة الخاصة باآلفات •

 المروج والحدائق •

 الصيانة •

 التعليم المجتمعي •

 إنتاج المحاصيل •

 إدارة الثروة الحيوانية •

 منحة البحر

8066-411-681 

 اكتشاف الصيف •
 بحيرة سانت كلير لسياحة •

 األنواع العدوانية •

 االقتصاد األزرق الجديد •

 التحكم في الحشائش المستدامة •

المعرفة بالبحيرات والتثقيف  •
  العظمى

 مصائد األسماك والحياة البرية •
 

 التغذية والصحة

6861-414-681 

 الغذاء والتغذية  

 إعداد الموازنات الغذائية •

 التغذية والنشاط البدني •

 حفظ األغذية •

 إدارة الوقاية من األمراض •

 سالمة األغذية •

 

 

 أنظمة غذاء المجتمع

1688-414-681 

 السياسة العامة/الموارد الطبيعية

1446-414-681 

  االستدامة المالية 

 التثقيف بالمياه الجوفية  

 تخطيط واستخدام األراضي  

  السماد 

 صناعة المكان  

  جودة المياهبالتثقيف  

 توجي ات إلى جامعة والية ميشيغان في ماكومب

  التثقيف المالي

0164-414-681 

 التثقيف المالي
 إتخاذ القرارات المالية 
 بطاقة أإلئتمان وألدفع المصرفي 
 أألدخار واستثمار 

 

 ماكومب –الخط الساخن الخاص بمستهلك البستنة 
6614-414-681 

 الخط الساخن الخاص بمستهلك البستنة على مستوى الوالية
4414-108-888 

www.migarden.msu.edu 

21885 Dunham, Suite 12 Clinton Township 

11370 Hupp, Warren 

 

 Eالمدخل

 ريادة األعمال

                      313-401-6283 

 ريادة األعمال  

  قطاع األغذية والتنظيم 

  التحضير لالقتصاد

  الحيوي

 الزراعة الحضرية  

 

 

  الصحة النفسية االجتماعية والرفاهية 
586-469-6440 

 بدائل الغضب   
 تقليل اإلجهاد مع أليقظة   
   الف باء مكافحة التنمر 

 

 

 

 مبادرة ميشيغان للرضاعة الطبيعية
                          586-469-7915 

 

توفير المساعدة اإلستشارية        

 :ماقبل الرضاعة الطبيعية
 

   في منزلك  
  في مكتب خدمة الحوامل والرضع

 (WIC)واألطفال 
   عبر الهاتف 

حدائق المدرسة والمجتمع  •
 والمنزل 

 التعاونيات الغذائية  

  من المزرعة إلى
  المؤسسة

  المحليةسياسة الغذاء 
 التثقيف أنظمة الغذاء  

 الوقاية من نزع الملكية العقارية     
586-469-6430 

 أإلستشارة حول نزع الملكية والتقليل من الخسائر 

 دليل أإلرشادي حول البدء من جديد بعد نزع الملكية 

 ملكية ألمنزلب ألتثقيف

586-307-8952 

 ملكية ألمنزلب ألتثقيف
 دوس حول ألتثقيف بملكية ألمنزل 

  توفرشهادة أإلعتماد من هيئة ميشيغان


