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 ميسون جورج جامعة

2019-2020 

 يالعائل تقويمال

 

 !معنا تواصل

                                                                                   

 برامج عائلة جورج ميسون                                                                   رابطة عائلة جورج ميسون

 صفحتنا العامة بالفيسبوكضع عالمة "االعجاب" على                                         لتتواصل مع انضم إلى مجموعتنا المغلقة بالفيسبوك

     والفعاليات واألنشطة. البرامج حول األخبار أحدث لتصلك                                                   اآلخرينوأفراد العائلة  أولياء أمور ميسون
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 عائالت ميسون األعزاء،

 صعبًا قراًرا الجامعة أو الكلية اختيار يعد. ميسون وعائلة ميسون جورج جامعة في بكم مرحبا

 إلى وااطمئن. بنا الخاص الجامعي الحرم مجتمع باختيار الطالبو مأنت واتقوم أن ويشرفنا وهاًما،

 أكثر من واحدة إلى ونفستنضم ،ميسون عائلة من جزء مكونكول. حكيًما خياًرا اتخذت مأنك

 .األعمال في وريادة وابتكاًرا تنوًعا العالم جامعات

 التقويم هذا استخدام يرجى. كذلك مفأنت الجامعية، الحياة إلى لالنتقال ونيستعد الطالب أن بما

 ومعلومات شهرية ونصائح ةهام تواريخ الداخل في توجد. السنة مدار على ملمساعدتك كدليل

 أن يجيبو مرجع بمثابة الدليل هذا يكون أن أرجو. ميسون في الطالب خدمات لمختلف االتصال

 .المقبل العام في توقعه يمكن ما حول استفساراتكم من العديد على

فية في العديد من البرامج التعليمية والثقا ، أشجع بشدة مشاركتكم الفعالةباإلضافة إلى هذا الدليل

 خاص بشكل وعائلتكم أنتم مأشجعك .على مدار العامالحرم الجامعي في  واالجتماعية التي تُقدم

 شقاءوعطلة نهاية األسبوع الخاصة باأل العائلية األسبوع نهاية عطلة في المشاركة على

 البرامج هذه في مشاركتكم إن. ميسون عائالت نحو الموجهة الفعاليات من وباألطفال وغيرها

 خبرات وبازديادميسون ب الشخصي تواصلكم وفي الجامعة حيوية في كثيًرا والفعاليات تسهم

 .الطالب

 بإمكاننا كان إذا أو ،استفسارات ملديك كانت إذا! سونمي عائلة في بكم مرحبا أخرى، مرة

 الجديدة والعائلة الطالب ببرامج االتصال في التردد عدم فيرجى طريقة، بأي ممساعدتك

 families@gmu.edu إلى إلكتروني بريد إرسال أو 993 (703)-2475 على

 ،رائع بعام التمنيات أطيب

 كابريرا أنجيل

 سونمي جورج جامعة رئيس

mailto:families@gmu.edu
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 حافظ على تواصلك كونك عضو بعائلة ماسون

 

الت في تطوير الذي تلعبه العائ الدور الهام (NSFP) الجديدة برامج الطالب والعائلةتدرك 

طوال  جاهدة لتطوير العالقات ودعم العائالت NSFPتسعى   .سونالطالب ونجاحهم في مي

هو يمثل حلقة و، بمثابة مصدر مركزي NSFP يعد .الكليةب تواجد أبنائهم الطالبتجربة 

 مجتمع أعضاء فاعلين داخل واصبحلي ا للعائالتالجامعة والعائالت ويوفر متنفسً الوصل بين 

 حول المعلومات من للحصول على المزيد masonfamily.gmu.edu بزيارة تفضل .ميسون

 .التالية والتواصل ةمجللبر فرصإتاحة 

 ميسون عائلة رابطة إلى انضم

 الرسوم من الخاليةميسون  عائلة رابطة في االشتراك على العائالت جميع تشجيع يتم

خاص  اسريعً  اأسبوعيًا موجزً  األعضاء يتلقى. للحصول على أحدث المعلومات في حينها

 نصائح تتضمن اإلنترنت عبر إخبارية رسالة وهي"Mason Family Flash" بعائلة ميسون

 مع اتصال على أن تظل لك تضمن ميسون عائلة جمعية في عضويتك. هامة وتذكيرات

 !ميسون

 عائليةال سبوعاأل نهاية عطلة

 جورج جامعة في العائلية األسبوع نهاية لقضاء عطلة 2019 نوفمبر 10-8 في إلينا انضم

في  الحياة وتجربة الطالب لزيارة رائع وقت هوعطلة نهاية األسبوع العائلية ! ميسون

. والجبن النبيذتقديم  حفل للرجال، السلة كرةالجامعات ل دوري الفعاليات تشمل. ميسون

 ؛عائلي عشاء ؛باتريوتس ليتل ألعضاء الكلية؛ قاعة الثقافية الفعالة االحتفال باإلسهامات

! بكثير ذلك من وأكثر ،ةرسوالمد الكلية في االستقبال حفالت العاصمة؛ واشنطن في جوالت

 وضع الخاص كتقويم حدد لذا ،(أغسطس) آب في العائلية األسبوع نهاية عطلةب التسجيل يبدأ

 !سونميالذي يتناسب مع قيمة الضخم  االحتفال هذا لحضور كخطط

 وباألطفال باألشقاءالخاصة  االسبوع نهاية عطلة

 لألشقاء ةالتاسع ةالسنوي ةعطلال يومباالحتفال ب ،2020 ، أبريل 19 إلى 18 من الفترةتتسم 

 وأصدقائه اآلخرين عائلته وأفراد أشقائه دعوة على الطالبابنك  شجع! ميسون في واالطفال

 عن لمحة على للحصول سونللحضور إلى مي عاًما 18 و 6 بينما  أعمارهم تتراوح الذين

 Sibs & Kidsلألشقاء واألطفال نهاية األسبوعب التسجيل يبدأ. كشخص وطني حياةال

Weekend  فبراير في. 

 العائلةومجلس  اآلباء مجلس

 قيادةرموز ال للقاء والعائالت األمور ألولياء فرصة اآلباء ومجلس العائلة مجلس يوفر

 عضاءولقاء األ ،بإحدى الفاعليات واالنخراط الجامعية، ياتالفاعل في والتطوع الجامعة،ب
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 بزيارة تفضل المشاركة، كيفية حول المعلومات من لمزيد. سونمي بمجتمع البارزين

masonfamily.gmu.edu 

 تمويل اآلباء صندوق

 تجربة وتشكيل بناء في دور للعب الفرصة وللعائالت األمور ألولياء تمويل اآلباء صندوق يقدم

 هدية تقديم خالل من طالب كل نجاح من جزًءا تكون أن يمكنك. ميسون لطالب مثالية تعليمية

 المعلومات من لمزيد. داخل ميسون الطالبوجود  فترة خالل مرحلة أي في حجم أي من

 masonfamily.gmu.edu/parents-fund بزيارة تفضل ولمعرفة كيفية تقديم الهبات،

 الهامة للتواريخ اإللكتروني التقويم

 التقويم إلى باإلضافة. والبنك الطالب لك أهمية األكثر التواريخ تتبع في مساعدتك نريد

 على وقت أي في الهامة المستقبلية التواريخ قائمة إلى الوصول يمكنك لدينا، المطبوع

masonfamily.gmu.edu/upcoming-dates 



 

 الرئيسية الهامة تواريخال

  فعالياتال|  النهائية المواعيد|  الرئيسية التواريخ

 يوليو )تموز(

 تواريخ هامة

 (مغلقة الجامعة) االستقالل عيد: يوليو 4

فصول  ال توجد) الصيفية العطلة: يوليو 5

 (دراسية

التاريخ النهائي النتهاء الحجز : يوليو 8

 C الدراسي الصيفي بالفصل

 الُمقام خارج اإلسكان معرض: يوليو 18

 الجامعي الحرم
 نهاية الفصول الدراسية: يوليو 27

 Dو Cو  Bالصيفية

  ألولياء األمور  الوطني يوم: يوليو 28

 نصائح ورسائل تذكيرية

إذا كان ابنك الطالب يعيش خارج الحرم 
فعليك تذكيره بشراء تذكرة  الجامعي

السيارات وقوف والتعرف على أفضل 

 الطرق المؤدية إلى الحرم الجامعي.

لتلقي اإلخطارات في حاالت الطوارئ من 
تسجيل  الطالب، اطلب من ابنك الجامعة

في بيانات االتصال الخاصة بك 
alert.gmu.edu  يتم تسجيل جميع

 تنبيه ميسون "الطالب تلقائيًا في نظام 
"Mason Alert وتطلب إدارة الجامعة

المحمولة  هواتفهم ضرورة إضافة منهم

 لتلقي اإلضافي والبريد اإللكتروني
اإلخطارات في الوقت المنا

 



 

 الرئيسية الهامة التواريخ 

  الفعاليات|  النهائية المواعيد|  الرئيسية التواريخ

 أغسطس )آب(

 التواريخ الهامة

أغسطس: فتح باب الحجز لعطلة نهاية  12

 األسبوع الخاصة بالعائلة

الطالب الجدد لإلقامة أغسطس: انتقال  21

 بالسكن الجامعي

أغسطس: التعريف بفاعليات  21-23

 الجامعة 

أغسطس: انتقال طالب المراحل العليا  24

 إلى اإلقامة بالسكن الجامعي

سبتمبر: حفل الترحيب  14-أغسطس 24

 ببدء العام الدراسي بميسون

أغسطس: بداية الفصول الدراسية  26

 بالخريف

لنهائي لتسليم سجل أغسطس: التاريخ ا 26

 التطعيمات

أغسطس: التاريخ النهائي لتسديد  26

 الرسوم الدراسية لفصل الخريف

أغسطس: معرض الوظائف ذات الدوام  28

 الجزئي

 أغسطس: الليلة الرابعة 29

 نصائح ورسائل تذكيرية

الكتب ذّكر ابنك الطالب بشراء أو باستئجار

يمكن شراء  الدراسية في الوقت المناسب

أو شخصيًا الكتب المدرسية عبر االنترنت 

في فير  من متجر الكتب في حرم ميسون

االنترنت  فاكس. يمكن شحن الطلبات عبر

استالمها في  مباشرة إلى ابنك الطالب أو

 الحرم الجامعي.

ناقش األهداف والتوقعات األكاديمية 

في تحقيقه  واعرف ما يأمل ابنك الطالب

 ابنك الطالب شجع .أكاديميا في ميسون

أهداف تعليمه من خالل وضع على تولي 

أكاديمية لنفسه.



 

 الرئيسية الهامة التواريخ 

  الفعاليات|  النهائية المواعيد|  الرئيسية التواريخ

 )أيلول( سبتمبر

 التواريخ الهامة

 (مغلقة الجامعة) العمال عيد: سبتمبر 2

المواد  إلضافة األخير اليوم: سبتمبر 3

 الدراسية

 إقامة فعاليات معرض التواصل: سبتمبر 4

"Get Connected Fair”. 

 الوطني األجداد يوم: سبتمبر 8

 الخدمة يوم 9/11: سبتمبر 11

 المواد لحذف األخير اليوم: سبتمبر 17

 الدراسية

برابطة  االلتحاق فترة: سبتمبر 17-21

 األخوات

"Sorority Recruitment Period”. 

 الذاتي االنسحاب فترة بدء: سبتمبر 18

 الخارج في معرض الدراسة: سبتمبر 19

"Study Abroad Fair”. 

 الثقافي الواحد الحب مهرجان: سبتمبر 20

"One Love Cultural Festival”. 

فصل بال األول بدء اليوم: سبتمبر 23

 الدراسي بالخريف

الفصل  منتصف تقييمات بدء: سبتمبر 23

 الدراسي

 ُروش َهَشنَه بداية: سبتمبر 29

 .الذاتي االنسحاب فترة انتهاء: سبتمبر 30

 

 نصائح ورسائل تذكيرية

التسجيل لعطلة نهاية األسبوع العائلية 

 مفتوح! تفضل بزيارة

masonfamilyevents.gmu.edu 

 لمزيد من المعلومات ولتسجيل عائلتك

للطالب  واحدة من المهارات األكثر تحدًيا

شجع ابنك  .في إتقانه هي إدارة الوقت

عمل مجانية تقدمها الطالب لحضور ورشة

التعليم إذا كان يعاني من  إدارة خدمات

صعوبات في إقامة توازن في جدوله 

الدراسي



 

 الرئيسية الهامة التواريخ 

  الفعاليات|  النهائية المواعيد|  الرئيسية التواريخ

 )تشرين األول( أكتوبر

 ا لتواريخ الهامة
 شهر االحتفال بتاريخ المثليين

ُروش َهَشنَهأكتوبر: نهاية  1  

أكتوبر: بداية فترة االنسحاب االنتقائي 1  

أكتوبر: معرض الخريف للتوظيف 2-3  

أكتوبر: عيد الغفران 8-9  

أكتوبر: مهرجان الخريف للكتاب 10-13  

"Fall for the Book”. 
أكتوبر: احتفاالت ميسون مادنس 12  

 لتدشين موسم ألعاب كرة السلة

أكتوبر: عطلة فصل الخريف )ال توجد  14

 فصول دراسية(

أكتوبر:  لقاء الفصول الدراسية يوم  15

 االثنين

أكتوبر: انتهاء تقييمات منتصف الفصل  18

 الدراسي

أكتوبر: فاعليات ليلة النجاح المهني 22  

أكتوبر: مؤتمر ميسون للقيادة 26  

آخر موعد للتسجيل في عطلة أكتوبر:  27

 نهاية

 األسبوع العائلية على اإلنترنت

أكتوبر: انتهاء فترة االنسحاب االنتقائي 29  

أكتوبر: عيد جميع القديسين 31  

 

 نصائح ورسائل تذكيرية
لنيل  شجع ابنك الطالب على ترشيح عائلتك  

 جائزة آالن وسالي ميرتين السنوية ألفضل

تقدم هذه الجائزة خالل عطلةعائلة للعام.   

األسبوع العائلية ويتم تكريم عائلةنهاية   

واحدة للدور الفعَال الذي لعبته لمساعدة 

 ابنها

 الطالب على تحقيق النجاح بميسون.

 ويمكن

 االطالع على المزيد من المعلومات في

masonfamilyevents.gmu.edu 
 التسجيل للفصول الدراسية بالربيع يقترب

بسرعة. تحقق من ابنك الطالب لمعرفة ما 

 إذا

موعدًا للتحدث مع المستشاركان قد حدد   

األكاديمي



 

 الرئيسية الهامة التواريخ 

  الفعاليات|  النهائية المواعيد|  الرئيسية التواريخ

)تشرين الثاني( نوفمبر  

 

 التواريخ الهامة

نوفمبر: نهاية العمل بالتوقيت الصيفي 3  

نوفمبر: يوم االنتخابات 5  

نوفمبر: عطلة نهاية األسبوع  8-10

 العائلية

نوفمبر: يوم المحاربين القدامى 11  

نوفمبر: أسبوع التعليم الدولي 18-22  

"International Education Week” 

نوفمبر: اليوم العالمي إلحياء ذكرى  21

 المتحولين جنسيًا

عطلة عيد الشكر ديسمبر:  1-نوفمبر 27

 )الجامعة مغلقة(

نوفمبر: عيد الشكر 28  

 نصائح ورسائل تذكيرية

 10-8نهاية األسبوع العائلية هي من عطلة 

تفضل بزيارة نوفمبر  

masonfamilyevents.gmu.edu  

للحصول على جدول زمني للفاعليات 

التفاصيل. مرحبًا بالزائرين! وللمزيد من  

 

خالل العطلة الشتوية، تقدم خدمات 

المواقف والنقل خدمات النقل المكوكية من 

إلى مطار داالس، الحرم الجامعي فير فاكس 

أنحاء  وكذلك إلى المدن المختلفة في جميع

والية فيرجينيا وجميع المناطق المحيطة 

بالعاصمة. يتم حجز المركبات على أساس 

الطالب على لذا شجع ابنك أولوية الوصول. 

تفضل! حجز مكان في وقت مبكر  

للحصول على  shuttle.gmu.edu بزيارة

.المزيد من المعلومات  

 

 



 

 الرئيسية الهامة التواريخ 

  الفعاليات|  النهائية المواعيد|  الرئيسية التواريخ

 ديسمبر )كانون األول(

 

 التواريخ الهامة

  ديسمبر: مهرجان إزالة التوتر 2-6

 الدراسيةديسمبر: اليوم األخير للفصول  7

 ديسمبر: أيام القراءة 9-10

ديسمبر: معرض اإلسكان خارج  10

 الجامعة

 ديسمبر: فترة االختبارات 11-18

 ديسمبر: دفعة التخرج بفصل الشتاء 19

 ديسمبر: منح الدرجة العلمية 21

ديسمبر: اليوم األول من فصل الشتاء  21

 الدراسي

 ديسمبر: بداية حانوكا 22

 لجامعة مغلقةيناير: ا 3-ديسمبر 24

 ديسمبر: عشية عيد الميالد 24

 ديسمبر: عيد الميالد المجيد 25

 ديسمبر: بداية كوانزا 26

 ديسمبر: نهاية حانوكا 30

 ديسمبر: ليلة رأس السنة 31

 

 نصائح ورسائل تذكيرية

قد يكون النهائيات على وشك االقتراب و

الضغوط الدراسية على  وقت تتزايد فيه

التوازن، الذي  بأهمية ذّكرهابنك الطالب. 

 ونوًما كافيًا صحيًا يتضمن نظاًما غذائيًا

 !وممارسة الرياضة وبعض االسترخاء

كاملة عن  تذكر أن الدرجات ال تقدم صورة

، خاصة في عامه األكاديمي للطالب التقدم

يحصل ابنك الطالب على  إذا لم األول.

فساعده على  يتمناها، العالمات التي كان

إدارة الوقت  استراتيجيات إعادة تقييم

 والمهارات الدراسية.



 

 الرئيسية الهامة التواريخ 

  الفعاليات|  النهائية المواعيد|  الرئيسية التواريخ

يناير )كانون الثاني(

 
 التواريخ الهامة

يناير: عيد رأس السنة 1  

يناير: نهاية كوانزا 1  

لوثر كينج االبن يناير: يوم مارتن  20

 )الجامعة مغلقة(

يناير: بداية فصول الربيع الدراسية 21  

يناير: التاريخ النهائي لتسليم سجل  21

 التطعيمات

يناير: التاريخ النهائي لتسديد الرسوم  21

 الدراسية لفصل الربيع

 يناير: السنة القمرية الجديدة 25

يناير: اليوم األخير إلضافة المواد الدر 28 ا  

 نصائح ورسائل تذكيرية

قد يشعر الطالب مرة أخرى بقلق من 

واالنتقال إلى ميسون. طمأن  المنزل مغادرة

أن هذه المشاعر طبيعية وأن  الطالب إلى

التكيف مع الكلية عملية تستغرق وقتًا ال 

 أكثر.

شجع ابنك الطالب على البقاء على اطالع 

   Patriot بحسابه عن طريق دخول دائم

 Web .بانتظام موقع

تحدث مع ابنك الطالب عن ترتيبات 

. يمكنه 2021-2020للعام  المعيشة

اإلسكان واإلقامة االتصال بإدارة  

"Housing and Residence Life" 

. بشأن اإلقامة في الحرم الجامعي   

يمكن أن تقدم إدارة خدمات الطالب خارج 

 الحرم الجامعي

"Off-Campus Student Services" 

معلومات عن المعارض القادمة لإلسكان 

اختيار  ونصائح إلعداد الطالب لعملية

 السكن خارج الحرم الجامعي.



 

 الرئيسية الهامة التواريخ 

  الفعاليات|  النهائية المواعيد|  الرئيسية التواريخ

 فبراير )شباط(

 

 التواريخ الهامة

 شهر التراث األفريقي/األسود

 عيد فأر األرضفبراير:  2

األخير إلسقاط المواد فبراير: اليوم  11

 الدراسية

 فترة االنسحاب الذاتيفبراير: بداية  12

 فبراير: معرض الدراسة بالخارج 13

 فبراير: عيد الحب 14

 فبراير: يوم الرؤساء 17

فبراير: فتح باب التسجيل بنهاية  17

 األسبوع لألطفال واألشقاء

فبراير: بداية تقييمات منتصف الفصل  17

 الدراسي

 فبراير: معرض الربيع للتوظيف 19-20

 فبراير: نهاية فترة االنسحاب الذاتي 24

 فبراير: بداية فترة االنسحاب التلقائي 25

 فبراير: يوم السنة الكبيسة 29

 نصائح ورسائل تذكيرية

مع اقتراب حلول الصيف بعد بضعة شهور 

تأكد من حرص ابنك الطالب على االلتحاق 

ة أو الوظائف بإحدى الدورات التدريبي

إدارة الخدمات  المتاحة بعطلة الصيف.

 المهنية بالجامعة يمكنها أن تساعده في

اجتياز عملية التدريب والبحث عن الوظيفة 

 المالئمة.

أظهر اعتزازك بميسون عن طريق 

  بالخريجين االنضمام لنا في االحتفال

"Homecoming!” العائالت  السابقين

ومرح  حيويةمدعوة للمشاركة في 

االحتفال السنوي بالخريجين  وفاعليات

أيضا ألعاب كرة  والتي تتضمن السابقين

 .السلة

 



 

 الرئيسية الهامة التواريخ 

  الفعاليات|  النهائية المواعيد|  الرئيسية التواريخ

مارس )آذار(

 التواريخ الهامة

 مارس: بداية العمل بالتوقيت الصيفي 8

 مارس: اليوم العالمي للمرأة 8

الربيع )ال توجد مارس: عطلة  9-15

 فصول دراسية(

 مارس: مهرجان هولي 9-10

 مارس: عيد القديس باتريك 17

مارس: يوم التوظيف في الوظائف  18

 التربوية

 مارس: اليوم األول في الربيع 19

مارس: نهاية تقييمات منتصف الفصل  20

 الدراسي

 مارس: األسبوع اليوناني 22-29

 الدوليإبريل: اليوم  4-مارس 26

 مارس: نهاية فترة االنسحاب االنتقائي 30

 نصائح ورسائل تذكيرية

شجع ابنك الطالب على االستفادة من 

 التخزين برنامج

والموجود  UPSالصيفي الذي يوفره متجر

 بقاعة 

إذا كان سيخرج من قاعة السكن  ميرتين،

 في شهر

مايو وسيعود مرة أخرى لإلقامة بالحرم 

 الجامعي في

سيقوم أغسطس.  UPS بتخزين متعلقات

 متجر

ابنك الطالب حتى ال يضطر إلى نقلها إلى 

 منزله في

شهر مايو، وإعادتها مرة أخرى في 

 أغسطس!

 



 

 الرئيسية الهامة التواريخ 

  الفعاليات|  النهائية المواعيد|  الرئيسية التواريخ

 بريل )نيسان(

 

 التواريخ الهامة

 إبريلإبريل: يوم كذبة  1

 إبريل: مسيرة فخر المثليين 3-11

 إبريل: معرض الصحة والعلوم الوظيفي 8

 إبريل: بداية عيد الفصح اليهودي 8

 إبريل: اليوم الوطني لألشقاء 10

 إبريل: عيد القيامة 12

 إبريل: نهاية عيد الفصح اليهودي 16

إبريل: االحتفال بعطلة نهاية  18-19

 األسبوع

 شقاءالخاصة باألطفال واأل 

 إبريل: بداية شهر رمضان 23

 إبريل: يوم ميسون 24

 مايو: مهرجان إزالة التوتر 1-إبريل 27

 نصائح ورسائل تذكيرية

 .كل عام، تستضيف ميسون األسبوع

الدولي شجع ابنك الطالب على المشاركة 

في االحتفال الذي يستمر أسبوًعا والذي 

الدول والثقافات التي  من يعرض العديد

 !ميسون تشكل مجتمع

 

 19-18تقام حفلة عطلة نهاية األسبوع في 

 دعوة على ابنك الطالب شجعإبريل. 

وأفراد عائلته وأصدقائه اآلخرين  أشقائه

والذين تتراوح  ميسون إلى للحضور

 على للحصولعاًما  18 و 6أعمارهم بين 

 وطني. كشخص  الحياة عن لمحة

 

 

 

 



 

 الرئيسية الهامة التواريخ 

  الفعاليات|  النهائية المواعيد|  الرئيسية التواريخ

 مايو )آيار(

 
 التواريخ الهامة

 مايو: آخر يوم بالفصول الدراسية 4

 مايو: يوم القراءة 5

 معرض اإلسكان الُمقام خارجمايو:  5

 الحرم الجامعي

 مايو: فترة االختبارات 6-13

 مايو: عيد األم 10

 مايو: الخزامي والمرأة والجنس هي 11

 مواد التخرج الدراسية/زي التخرج األسود

 مايو: بداية الدراسة بالجامعة 15

 مايو: منح الدرجات الدراسية 16

 مايو: اليوم األول للفصول الصيفية 18

مايو: معرض التواصل األخير  18

 للوظائف 

Just-in-Time Job Fair"" 

 مايو: نهاية شهر رمضان 23

 مايو: عيد الفطر 24

 مايو: يوم الذكرى )الجامعة مغلقة( 25

 مايو: اليوم األخير إلضافة فصول 26

 الصيف الدراسية 

 

 نصائح ورسائل تذكيرية

كان ابنك الطالب يعيش في الحرم إذا 

 فشجعه على التحدث مع مستشار الجامعي،

  وضوابط االنتقال. مقيم لتأكيد إجراءات

 

 ضع اللمسات األخيرة لخطط الصيف مع

شجعه على مواصلة  ابنك الطالب.

سواء أكان يعمل في وظيفة  المشاركة،

صيفية أو يتلقى دروًسا. حتى ال يصبح 

الرجوع مرة أخرى إلى ميسون في 

 الخريف تغييًرا عنيفًا في نمط الحياة.

 

 



 

 الرئيسية الهامة التواريخ 

  الفعاليات|  النهائية المواعيد|  الرئيسية التواريخ

 يونيو )حزيران(

 

 التواريخ الهامة

 يونيو: بداية فترة االنسحاب الذاتي 2

 يونيو: نهاية فترة االنسحاب الذاتي 16

 يونيو: بداية فترة االنسحاب التلقائي 17

 يونيو: اليوم األول بالصيف 20

 يونيو: عيد األب 21

 نصائح ورسائل تذكيرية

قد يكون االنتقال إلى المنزل بعد السكن 

صعبًا. امنح ابنك الطالب  بالجامعة أمًرا

 ناقش المسؤولية واالستقالل مزيدًا من

في  التوقعات والقواعد الجديدة للعيش

 فصل الصيف. المنزل خالل

شجع ابنك الطالب على تكوين خطة 

وظيفة بدوام جزئي  يشغل لالدخار إذا كان

 نبهه إلى أهمية أن خالل فصل الصيف.

 على المال خالل فصل الخريف.يحصل 

أن يظل على اتصال شجع ابنك الطالب على 

يزوروهم كلما في ميسون، وأن  بأصدقائه

استمراره في تخصيص  مع أمكن ذلك،

وغيرها من  العائلية الوقت للمسؤوليات

 المسؤوليات الصيفية.

 



 

 masonfamily.gmu.edu                  families@gmu.edu                     703-993-2475 
 

 بيانات االتصال

 الكتب لبيع مكتبة

703-993-2666 

gmu.bncollege.com 

 

 المهنية الخدمات

2370 -993-703 

careers.gmu.edu 

 

 والحجز األكاديمي اإلرشاد مركز

 واالنتقاالت

703-993-2470 

advising.gmu.edu 

 

 النفسية والخدمات االستشارة

703-993-2380 

caps.gmu.edu 

 

 الجامعية الحياة/الطالب عميد

703-993-2884 

 األرقام البديلة:

8760-993-703 

703-993-1000 

ulife.gmu.edu 

 

 خدمات تكنولوجيا المعلومات

8870-993-703 

itservices.gmu.edu 

 

هوية ميسون، أموال ميسون، وبطاقة 

 وخطة الوجبة

2870-993-703 

masonid.gmu.edu 

 

 

 الخدمات العسكرية

1316-993-703 

military.gmu.edu 

 

 خدمات الطالب خارج الحرم الجامعي

6563-993-703 

offcampus.gmu.edu 

 

 برامج الطالب والعائلة الجديدة

2475-993-703 

ofps.gmu.edu/masonfamily.gm

u.edu 

 

 ووقوف السيارات خدمات النقل

2710 -993-703 

parking.gmu.edu 

 خدمات الطعام

703-993-3313 

dining.gmu.edu 

 

 اإلعاقة خدمات

703-993-2474 

ods.gmu.edu 

 

 المرافقة خدمات

 703-993-2810: فير فاكس

 703-993-8070: أرلينغتون

 703-993-8370 : والتكنولوجيا العلوم

police.gmu.edu/police-

cadets/escorts/ 
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 المالية المساعدات

703-993-2353 

financialaid.gmu.edu 

 

 واإلقامة المتطلبات المعيشية من السكن

703-993-2720 

housing.gmu.edu 

 

 الخدمات الصحية للطالب

 703-993-2831فير فاكس: 

 703-993-4863أرلينغتون: 

 703-993-8374العلوم والتكنولوجيا: 

shs.gmu.edu 

 

 باتريوت تك

703-993-4100 

gmu.bncollege.edu 

 

 مركز دعم وتأييد الطالب

703-993-3686 

ssac.gmu.edu 

 قسم الشرطة

 703-993-2810لغير الطوارئ: 

 911للطوارئ: 

police.gmu.edu 

 

 مكتب الُمسجل

703-993-2441 

registrar.gmu.edu 

 

 حسابات الطالب

703-993-2484 

studentaccounts.gmu.edu 

 

 سلوك الطالب

703-993-6209 

studentconduct.gmu.edu 

 

 بيانات الجامعة

703-993-1000 

info.gmu.edu 

 

 

  



 

 masonfamily.gmu.edu                  families@gmu.edu                     703-993-2475 
 

 الكليات والمدارس

 والتنمية البشريةكلية التربية 

cehd.gmu.edu 

703-993-2010 

 

 كلية الصحة والخدمات اإلنسانية

chhs.gmu.edu 

703-993-1901 

 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

chss.gmu.edu 

703-993-8720 

 

 كلية العلوم

cos.gmu.edu 

703-993-3622 

 

 كلية الفنون البصرية والمسرحية

cvpa.gmu.edu 

703-993-8877 

 

 كلية الشرف

honorscollege.gmu.edu 

703-993-1110 

 كلية الدراسات المتكاملة

integrative.gmu.edu 

703-993-1436 

 

 مدرسة تحليل وحل النزاعات

scar.gmu.edu 

703-993-1300 

 

 كلية إدارة األعمال

business.gmu.edu 

703-993-1880 

 

 مدرسة شار للسياسة وعلومها

schar.gmu.edu 

703-993-2280 

 

 كلية فولجناو للهندسة

volgenau.gmu.edu 

703-993-1505 

 

 

 على اطلعً ل مأن تظ في ترغب كنت إذا. 20-2019 العائلي تقويمالب تكون قد استمتعت أن أملن

 وسوف families@gmu.edu التواصل عبر هذا الرابط يرجى بالجامعة،  أهم التواريخ

 .2021-2020 تقويم من نسخة لك نرسل

 

 


