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____________________________________________________________________ 

 
 ، سون األعزاءا عائالت م

 

ألول مرة أو   الكلية يرتادلطالب ابنكم ا! سواء كان George Mason University سونا جامعة جورج مببكم في العام الدراسي الجديد  مرحبًا

 سون.ما  أعضاًء مهمين في عائلة واكونتكان على وشك التخرج، يسعدنا أن 
 

أكثر المناطق  أحد  في خالقةبيئة أكاديمية شاملة و داخلزدهار لال، وقدراتهم تنميةل، وأنفسهم  الكتشاف دول العالم مختلفمن  سون ما يجتمع طالب
 .في العالم مفعمة بالحيويةال

 
ة  بتجرب ينأيًضا مرتبط مجعلكيو يجامعال نامجتمعقوي يسون ما في أنشطة مإنخراطك. باتريوتمجتمع بمشاركون هم أيَضا  آباؤنا وأفراد عائلتنا

 . جامعيالطالب ال مابنك
 

المختلفة  يةطالبالخدمات لالخاصة باة والنصائح الشهرية ومعلومات االتصال هاميرجى استخدام هذا التقويم لمعرفة المزيد حول التواريخ ال
في البرامج التعليمية والثقافية واالجتماعية في الحرم الجامعي باإلضافة   شتراكإلقيمة للفرص  تواريخأيًضا  ونسون. ستجداجامعة م والخاصة ب

الفعالية الجديدة وهي االنطالق و Family Weekend عائليةالسبوع األعطلة نهاية  ة، بما في ذلكعائلمحددة موجهة نحو ال  تنظيم فعالياتإلى 

     Spring Family Fling فصل الربيعفي العائلي 

 

 New الجددالطالب العائلة و، فيرجى التواصل مع برامج صورةبأي   ماننا مساعدتك، أو إذا كان بإمكأسئلة م. إذا كانت لديكمنحن نشجع مشاركتك
 and Family Programs Studentبريد إلكتروني إلى والرسأ( أو 703) 993 2475 على families@gmu.edu 

 
 أمنياتنا بقضاء عام رائع، 

 
 جريجوري واشنطن

 سون ارئيس جامعة جورج م

____________________________________________________________________ 

mailto:families@gmu.edu


 

كعائلة ماسون تواصلكم على حافظوا   

 

ابنكم  في تطوير  ونهالذي تلعب هام( الدور الNew Student and Family Programs {NSFP}الطالب الجدد )العائلة وتدرك برامج 

لقة وصل كح( New Student and Family Programs {NSFP}) الطالب الجددالعائلة وبرامج  عملتسون. االطالب ونجاحه في جامعة م

من الموارد   يدوا. استفالتوعية مواردو نشر البرامج من خالل ماسون  طين في مجتمع يأعضاء نش  والتصبح موفر منفذًا لكتبين الجامعة والعائالت و

 العام! طوال ماسون ب تواصلكمعلى  واحافظالتالية و

 

 PARENT AND FAMILY COUNCIL ة عائلوال باءمجلس اآل

من  ماسون أعضاء فاعلين ومطلعين في مجتمع  والتصبح ملكالرائعة فرصة ال The Parent and Family Councilة عائليوفر مجلس اآلباء وال

 والحالية.ة ستقبليلعائالت الم لوالعمل كسفراء للجامعة و فعاليات خالل التطوع في ال

 

 PARENT AND FAMILY FUND ةاآلباء والعائلتمويل صندوق 

  تجربة تعليمية مثالية للعب دور في بناء وتكوينالمثالية الفرصة  The Parent and Family Fund اآلباء والعائلةتمويل صندوق  ميوفر لك

وقت طوال وقت تواجد ابنكم  هدية من أي حجم في أي كمجزًءا من نجاح كل طالب من خالل تقديم  م أن تصبحوايمكنك  .سون الطالب جامعة م

 .سونالطالب في جامعة ما

 

 عائلية ال سبوع األعطلة نهاية 

 2021أكتوبر  17إلى   15من هذه الفعالية تقام 

على  واتعرفتعائالت أخرى، و لقاء تتمكنوا منل فعالياتيم الكل خريف. تم تصمعلى مستوى الجامعة والذي يقام إلينا في احتفالنا السنوي  واانضم

 ! Mason Patriotماسون باتريوت حياة المشاركين في  المزيد عن  لتعلموا، وابنكم الطالبالوقت مع  ا منبعضً  تقضواموارد الجامعة، و

 

    Spring Family Fling فصل الربيعفي االنطالق العائلي 

 2022مارس  27-25 تقام هذه الفعالية من 



عطلة من فعالية  وهي نسخة  Spring Family Fling فصل الربيعفي االنطالق العائلي  فعالية ل فصل الربيع في شمال فيرجينيا خاللاختبر جما 

 .سونبأكملها إلعادة التواصل مع ابنكم الطالب على طريقة ما مار عائلتكإلحض مندعوك .بفصل الخريف نهاية األسبوع العائلية

 

 كترونيموقع االال

من الموارد   يدواواستف  masonfamily.gmu.eduبزيارة وا، فتفضلوامن أين تبدأ ينمتأكد ونوا ولم تكماسون سؤال حول   مإذا كان لديك

 . ماسون العديدة المتاحة لعائلة

 

 Mason Family Connection سوناعائلة م رابطة 

 Mason Familyعائلة ماسون رابطة عند تاحم  Mason Familyماسونعائلة  تكم معلتحقيق أقصى استفادة من تجرب ونهكل ما تحتاج

Connection تلقي وتيرة لتسريع من ص المحتوى وتخصيل، وكبراألعائلي  ال ناداخل مجتمع معلى مجتمعكهذه المنصة مساحة للعثورلكم . توفر

 ، وأكثر من ذلك بكثير.التحديثات

 

 تواصلوا معنا! 

 families@gmu.edu: البريد االلكتروني •

 2475-993 (703)الهاتف:  •

 masonfamily.gmu.eduالموقع االلكتروني:  •

 gmu.campusesp.comالموقع االلكتروني:  •

 masonnsfp@االنستجرام:  •

 masonnsfp/الفيسبوك:  •

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة هام ت الشهرية والتواريخ الذكيرا لتا

 

 يوليوشهر 

 ذكير ت

التعرف على أفضل الطرق  بو تصريح وقوف السياراتشراء ضرورة ب وه ، فذكرالطالب يعيش خارج الحرم الجامعيابنكم  إذا كان •

 .المؤدية إلى الحرم الجامعي

من  إخطارات الطوارئتلقي يمكنكم ل alert.gmu.edu  موقع  على مبكالخاصة الطالب تسجيل معلومات االتصال ابنكم من  وااطلب •

لكتروني  اإل همويُنصح بإضافة هواتفهم المحمولة وبريد  Mason Alertتنبيه ماسون  الجامعة. يتم تسجيل جميع الطالب تلقائيًا في

 لتلقي المعلومات في الوقت المناسب.  ضافياإل

 

 التواريخ 

 registrar.gmu.edu موقع  يمكن العثور على معلومات حول الدورات الصيفية على

 .يوليو: االحتفال بعيد االستقالل )الجامعة مغلقة( 4-5من  •

 ب االنتقائيا حسنيوليو: انتهاء فترة اإل 8 •

 عيد األضحى ايةيوليو: بد 9 •

 يوليو: انتهاء عيد األضحى  20 •

 باء يوليو: اليوم الوطني لآل 25 •



 

 أغسطس 

 تذكير 

ة عبر . يمكن شراء الكتب المدرسيصف الدراسيال في أول يومبفي الوقت المناسب لكتب المدرسية الطالب بشراء أو استئجار ا واذكر •

يمكن شحن الطلبات عبر اإلنترنت .  Mason’s Fairfax ماسون الجامعي الكتب في حرمبيع  تجرمخالل اإلنترنت أو شخصيًا من  

 .الحرم الجامعي يالطالب أو استالمها فابنكم مباشرة إلى 

الطالب على  ابنكم  واسون. شجعافي تحقيقه أكاديميًا في جامعة م الطالبابنكم ما يأمل   واواكتشف األهداف والتوقعات األكاديمية واناقش •

 .تولي مسؤولية تعليمه من خالل تحديد األهداف األكاديمية

 Masonعائلة ماسونرابطة من  واهذا الشهر! تحققفي   Family Weekendيل لعطلة نهاية األسبوع العائليةفتح باب التسجي •

Family Connection   ميد من المعلومات ولتسجيل عائلتكمزالللحصول على. 

 

 التواريخ 

 لتطعيم لل يسجتلل أغسطس: الموعد النهائي  1 •

 أغسطس: رأس السنة الهجرية  9 •

 العائلي في فصل الخريف نطالقاالأغسطس:  17 •

 أغسطس: عاشوراء  18  •

 أغسطس: انتقال طالب جديد 18-19  •

 أغسطس: وداع العائلة   18-19 •

 الديباجةأغسطس:   18-21 •

 أغسطس: أول أيام الدراسة 23  •

 ة  يالدراسالخريف والرسوم رسوم دفع أغسطس: الموعد النهائي ل 23  •

 أغسطس: يوم المساواة للمرأة  26  •

 الدراسية موادأغسطس: آخر يوم إلضافة ال 30 •



 

 شهر سبتمبر

 تذكير 

على حضور ورشة عمل   وا ابنكم الطالبإتقانها. شجعتُمثل تحديًا للطالب حتى يتمكنوا من هي إحدى أكثر المهارات التي  إدارة الوقت •

 .الزمني مشكلة في تحقيق التوازن في جدوله إذا كان يواجه خدمات التعلمإدارة ية تقدمها مجان

الدكتور آالن وسالي  باسم  سنويًاوذلك للعام الحادي عشر والتي تُقام عائلة العام جائزة نيل  ل عائلتكمالطالب على ترشيح ابنكم  واشجع •

تكريم عائلة واحدة للدور يتم . يتم تقديم هذه الجائزة خالل عطلة نهاية األسبوع العائلية و Family of the Year Awardميرتن 

  موقع د من المعلومات علىسون. يمكن العثور على مزيافي جامعة مابنها الطالب الحاسم الذي لعبته في نجاح 

MasonFamily.gmu.edu . 

 

 التواريخ 

 سبتمبر.   26أغسطس إلى  22في الفترة من   Welcome2Mason مجتمع ماسونمرحبًا بكم في  يُقام برنامج

 .فعالياتحصول على القائمة الكاملة لللل welcome2mason.gmu.edu قم بزيارة

 .مغلقة(سبتمبر: عيد العمال )الجامعة    6 •

 سبتمبر: رأس السنة 6-8   •

 يوم الخدمة  9/11سبتمبر:  11   •

 سبتمبر: اليوم الوطني لألجداد  12   •

 الدراسية  موادسبتمبر: آخر يوم لحذف ال 14   •

 سبتمبر: يوم كيبور 15-16   •

 سبتمبر: بدء شهر التراث األسباني  15   •

 مقيد الب غير اسحاالنسبتمبر: فترة  15-27   •

 سبتمبر: بدء فترة تقييم منتصف الفصل الدراسي  20   •

 عيد العرش ايةدسبتمبر: ب 20   •

 سبتمبر: أول أيام الخريف  22   •

 الخريف للدراسة في الخارج  سبتمبر: معرض 23   •

 سبتمبر: نهاية عيد العرش 27 •

 ب االنتقائياسحنفترة اال ايةسبتمبر: بد   28 •

 سبتمبر: معرض الخريف الوظيفي   29-30 •



 

 

 كتوبرشهر أ

 تذكير 

 كاديمي األمستشار الالطالب لمعرفة ما إذا كان قد حدد موعًدا للتحدث مع ابنكم  نم وا. تحققسريعًا التسجيل لفصول الربيعيقترب  •

للحصول على جدول   MasonFamilyEvents.gmu.edu أكتوبر! قم بزيارة 17-15 من  عطلة نهاية األسبوع العائليةتمتد  •

 .من التفاصيل مزيدللو فعالياتال

 التواريخ 

 لسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسيةي لتاريخالشهر ال •

 شهر التوعية بالعنف األسري  •

 ( مغلقة الخريف )الصفوف أجازةأكتوبر:  11   •

 أكتوبر: يوم الشعوب األصلية 11   •

 المعامل  الفصول/تفتح  يوم االثنينأكتوبر:  12   •

 بر: انتهاء فترة التقييم النصفي أكتو 15   •

 أكتوبر: انتهاء شهر التراث اإلسباني 15   •

 أكتوبر: عطلة نهاية األسبوع العائلية    15-17 •

 ب االنتقائياسح نأكتوبر: انتهاء فترة اال   27 •

 أكتوبر: عيد الهالوين   31 •

 



 

 شهر نوفمبر 

 تذكير 

نقل  الخدمات  Parking and Transportation Services السيارات والنقلخدمات وقوف مكتب قدم ي، خالل العطلة الشتوية •

، باإلضافة إلى مدن مختلفة عبر فيرجينيا والمناطق   Dulles واشنطن داالس الدولي إلى مطار Fairfax فيرفاكس من حرم مكوكيةال

مبكًرا!   االطالب على حجز مكانً ابنكم  واشجع ، لذالحضورالحضرية المحيطة بها. يتم حجز خدمة النقل المكوكية على أساس أسبقية ا

 .مزيد من المعلوماتالللحصول على  bus.gmu.edu بزيارة واموق

 التواريخ 

 شهر التراث األمريكي األصلي •

 اية االحتفال بيوم الموتى نوفمبر: بد   1 •

 : نهاية االحتفال بيوم الموتى نوفمبر  2 •

 نوفمبر: يوم االنتخابات   2 •

 ذكرى األمواتنوفمبر: يوم  2   •

 نوفمبر: ديوالي  4   •

 نوفمبر: انتهاء التوقيت الصيفي 7   •

 نوفمبر: يوم المحاربين القدامى    11 •

 نوفمبر: أسبوع التعليم الدولي  15-19   •

 نوفمبر: يوم ذكرى المتحولين جنسياً  20   •

 ( صفوف دراسية وفمبر: عطلة عيد الشكر )بدون ن 24-28   •

 الشكرنوفمبر: عيد  25   •

 نوفمبر: الجمعة البيضاء  26   •

 نوفمبر: يوم السبت لألعمال الصغيرة  27   •

 حانوكا ايةنوفمبر: بد 28   •

 العطاء  نوفمبر: ثالثاء  30 •

 



 
 

 ديسمبرشهر 

 
 تذكير 

 التوازنبأهمية  هوذكّر. يهالضغط األكاديمي علبزيادة  يشعر فيه ابنكم الطالب، لذا فقد يكون هذا وقت ةنهائيختبارات الاقترب موعد اال •

 !، وبعض االسترخاء، وممارسة الرياضة، ونوًما كافيًاالذي يتضمن نظاًما غذائيًا صحيًا، والجسدي

الطالب ليست  ابنكم ، خاصة في عامه األول. إذا كانت درجات لتقدم األكاديمي للطالبعلى ا ل يست مؤشًرا صحيًحا ل الدرجاتأن  واتذكر •

 .ةيمهارات الدراسالفي إعادة تقييم استراتيجيات إدارة الوقت و هو ، ساعدأملونتكما 

 

 التواريخ 

 ديسمبر: اليوم العالمي لإليدز 1   •

 ديسمبر: آخر يوم للدراسة   4 •

 يوم )أيام( القراءة ايةديسمبر: بد   6 •

 ديسمبر: انتهاء حانوكا  6   •

 ديسمبر: أيام القراءة 6-7   •

 االمتحان ديسمبر: فترة    8-15 •

 الشتاء دفعة الخريجين بفصل ديسمبر:  16   •

 ديسمبر: منح درجة علمية 18   •

 العطلة الشتوية )الجامعة مغلقة( ايةديسمبر: بد  20 •

 ديسمبر: أول أيام الشتاء    21 •

 ديسمبر: ليلة عيد الميالد  24   •

 ديسمبر: عيد الميالد المجيد  25   •

 كوانزا ايةديسمبر: بد   26 •

 ديسمبر: ليلة رأس السنة   31 •

 



 

 شهر يناير

 تذكير 

وأن التكيف الطالب أن هذه المشاعر طبيعية ابنكم  وانأ. طمسوناالعودة إلى مومغادرة المنزل  عندد يشعر الطالب مرة أخرى بالقلق ق •

 .ةتواصلمع الكلية عملية م

من بانتظام الطالب على التحقق  وا ابنكمجعيناير. ش 18دفع الرسوم الدراسية والجامعية بحلول اليوم األول من الدراسة في  نبغيي •

 . Patriot Web باتريوت موقععلى حسابه 

اآلن. يمكن للطالب  من على البدء في وضع الخطط  وهوشجع  2023-2022للعام  ترتيبات المعيشةحول  ابنكم الطالبمع  واتحدث •

في الحرم الجامعي.   سكنحول الوافية للحصول على معلومات  Housing and Residence Life بإدارة السكن واإلقامةاالتصال 

ونصائح   بالسكنالخاصة  القادمة رضمعاالمعلومات عن  Contemporary Student Servicesخدمات الطالب المستجد إدارة توفر 

 خارج الحرم الجامعي.المالئم عملية اختيار السكن في الطالب ابنكم  مساعدة ل
 

 التواريخ 

 يناير: نهاية كوانزا   1  •

 يناير: رأس السنة الميالدية   1 •

 يناير: الموعد النهائي لسجل التطعيم  1 •

 يناير: نهاية العطلة الشتوية )الجامعة مغلقة(   2 •

 الغطاسيناير: عيد  6   •

 .يناير: يوم الدكتور مارتن لوثر كينج جونيور )الجامعة مغلقة( 17 •

 يناير: أول أيام فصل الربيع 18   •

 لرسوم الدراسية لفصل الربيعدفع ايناير: الموعد النهائي ل 18   •

 الدراسية مواداليناير: آخر يوم إلضافة  25   •

 الهولوكوست يناير: اليوم العالمي إلحياء ذكرى    27 •



 

 شهر فبراير

 تذكير 

 Masonعائلة ماسون تواصلكم مع من  وا! تحقق Spring Family Fling فصل الربيعفي االنطالق العائلي فاعلية بمفتوح التسجيل  •

Family   ممزيد من المعلومات ولتسجيل عائلتكال للحصول على. 

  التي يرغب يفةالوظفي ي التدريب أو فمليًا  الطالب يفكر مابنكمن أن  وا، تأكدبضعة أشهر فقطسوى فصل الصيف  بق على حلولتلم ي •

ابنكم أن تساعد  University Career Services خدمات التوظيف بالجامعةدارة إلخالل العطلة الصيفية. يمكن  االلتحاق بهافي 

 .وظيفةالالتدريب وعن   بحثال في الطالب

! العائالت مدعوة   Homecomingلإلحتفال بعودة الطالب السابقينمن خالل االنضمام إلينا سون ام بعائلة مإعتزازك واأظهر •

 .المرحلإلضافة وأبنائهم  لرفع معنويات للمشاركة

 

 التواريخ 

 األمريكي األفريقي شهر التاريخ األسود/ •

 فبراير: رأس السنة الصينية  1   •

 األرض عيد فأر فبراير:  2   •

 حذف المواد الدراسية فبراير: آخر يوم ل 8   •

 مقيدالب غير اسحناإلفبراير: فترة  9-21   •

 فترة التقييم النصفي  ايةفبراير: بد 14   •

 فبراير: عيد الحب  14 •

 فبراير: معرض الربيع للدراسات في الخارج 15 •

 فبراير: يوم الرؤساء 21 •

 ب االنتقائي اسحنفترة اإل ايةفبراير: بد 22 •

 الربيع  التوظيف في فصل فبراير: معرض  23-24 •



  

 مارسشهر 

 تذكير 

 مبنى في ةكائن، الUPSشركة خدمة الطرود المتحدة قدمه تالذي  برنامج التخزين الصيفيمن  على االستفادة البطابنكم ال واشجع •

شركة خزن  تأغسطس. سشهر في الحرم الجامعي في  قامةلإل  مايو ويعودشهر في بالسكن الجامعي من اإلقامة  ، إذا كان سينتقلميرتن

مرة أخرى   تهامايو، فقط إلعادشهرإلى المنزل في  حملها كلهاإلى  حتى ال يضطر البطابنكم المتعلقات  UPS خدمة الطرود المتحدة

 !أغسطسشهر في 

بأكملها لتجربة  معائلتكإلحضار ممارس! ندعوك  27-25بين  ماSpring Family Fling فصل الربيع في  االنطالق العائلي  فاعلية  تقام •

 تواصلكم مع عائلة ماسون من واسون. تحققاعلى طريقة م ابنكم الطالبمع  تواصليرجينيا وإعادة الالربيع في شمال ففصل جمال 
Mason Family  مزيد من التفاصيلللو فعالياتلخاص باعلى جدول زمني لحصول ل. 

 

 التواريخ 

 المرأةشهر تاريخ  •

 مارس: أربعاء الرماد  2   •

 مارس: عطلة الربيع )بدون فصول(  7-13   •

 مارس: اليوم العالمي للمرأة  8   •

 مارس: بدء التوقيت الصيفي  13   •

 فورمارس: عيد ال 16-17   •

 مارس: عيد القديس باتريك    17 •

 مارس: مهرجان هولي  17-18   •

 نصف الفصل الدراسيمارس: انتهاء فترة تقييم  18   •

 مارس: أول أيام الربيع 20   •

 مارس: بدأ األسبوع الدولي    25 •

 مارس: رحلة الربيع لألسرة   25-27 •

 ب االنتقائيا سحنمارس: انتهاء فترة اال    28 •



 

 أبريلشهر 

 تذكير 

على المشاركة في االحتفال الذي يستمر ابنكم الطالب  وا. شجعكل عام ، International Week األسبوع الدوليماسون  تستضيف •

 !ماسون  والثقافات التي يتكون منها مجتمع دولالعديد من ال شترك فيهيلمدة أسبوع والذي 

 عتناءاإلة ومدروسعلى أخذ فترات راحة  وهع. شجأولوياته تحديدالطالب صعوبة في ابنكم ، وقد يجد اقتربت نهاية الفصل الدراسي •

 .الالزمةتكسبه المرونة ته وتحدد أهدافه وزز حيويتعمن شأنها أن التي و بصورة ذاتيةبأموره 

 التواريخ 

 شهر التوعية باالعتداء الجنسي •

 أبريل: يوم كذبة أبريل  1   •

 أبريل: بداية شهر رمضان 2   •

 أبريل: نهاية األسبوع الدولي    3 •

 أبريل: يوم الصحة العالمي    7 •

 اليوم الوطني لألخوة واألخوات أبريل:  10   •

 عيد الفصح ايةأبريل: بد  15  •

 أبريل: الجمعة العظيمة   15 •

 أبريل: يوم الضريبة 15   •

 أبريل: عيد الفصح    17 •

 أبريل: نهاية عيد الفصح    22 •

 األرض  أبريل: يوم   22 •



 

 مايوشهر 

 تذكير 

سياسات  تطبيق لتأكيد بالحرم الجامعي على التحدث إلى مستشار مقيم  وهالحرم الجامعي، شجع داخل الطالب يعيش ابنكم ان إذا ك •

 خارج الحرم الجامعي.  وإجراءات االنتقال

في وظيفة  على االستمرار في المشاركة، سواء كان يعمل وه . شجعالطالبابنكم مع   لخطط الصيفيةبا الخاصةاللمسات األخيرة  واضع •

 .تهنمط حيابتغييًرا جذريًا في الخريف ماسون  مرة أخرى إلى  عودةكون الت، لذلك لن اصيفية أو يأخذ دروسً 

 التواريخ 

 جزر المحيط الهادئ سكان شهر تراث األمريكيين اآلسيويين و •

 مايو: نهاية رمضان  1 •

 لدراسة مايو: آخر يوم با 2 •

 مايو: عيد الفطر 2-3   •

 مايو: يوم القراءة 3   •

 االمتحان مايو: فترة 4-11   •

 مايو: سينكو دي مايو 5   •

 مايو: عيد األم 8   •

 الجامعة ايةمايو: بد13   •

 ات درجالمايو: منح  14   •

 مايو: أول أيام الفصول الصيفية  16   •

 الدراسية موادحذف اللمايو: آخر يوم إلضافة/ 24   •

 .مايو: يوم الذكرى )الجامعة مغلقة(30   •



 

 يونيو شهر 

 تذكير 

 معه وا. ناقشمن المسؤولية واالستقاللية امزيد   الطالب مابنك وا منحالكلية أمًرا صعبًا. اب المكوث إلى المنزل بعد  عودةكون التقد  •

 .التوقعات والقواعد الجديدة للعيش في المنزل خالل فصل الصيف

الكافي المال أن يحظى ببأهمية  هويفة بدوام جزئي خالل الصيف. ذكروظب يعملإذا كان   خطة ادخار وضعلى الطالب ع وا ابنكمشجع •

 .طوال فصل الخريف

، مع تخصيص الوقت  بزيارته عندما يكون ذلك ممكنًا وامو، بل وقى اتصال بأصدقائه من جامعة ماسونعل ليظلالطالب ابنكم  واشجع •

 .الصيفية األخرى لتزاماتلمسؤوليات العائلية واالا الالزم لتنفيذ

 التواريخ 

 يونيو: شافوت 4-6   •

 ٪(50)استرداد  الدراسية حذف المواديونيو: آخر يوم ل 7   •

 مقيدالب غير اسحاالنيونيو: فترة  8-14   •

 ب االنتقائياسحنفترة اال ايةيونيو: بد 15   •

 يونيو: عيد األب    19 •

 يوم الحرية  :يونيو   19 •

 يونيو: أول أيام الصيف  21   •

____________________________________________________________________ 



 

 

 اإلتصال معلومات 
 

 اإلرشاد األكاديمي 
703-993-3766 

advising.gmu.edu 
 

 النزاهة األكاديمية
703-993-6209 

oai.gmu.edu 
 
 الكتب  بيع تجرم

703-993-2666 

gmu.bncollege.com 
 

 الخدمات المهنية
703-993-2370 

Careers.gmu.edu 
 

 ستجد الم البخدمات الط
703-993-6563 

 gmu.edu.المعاصرة

 
 والخدمات النفسية اتاالستشار

703-993-2380 

caps.gmu.edu 
 

 الحياة الجامعية ب/عميد الطال
703-993-2884 

 :أخرى بديلة هواتف مارقا

703-993-8760 

703-993-1000 

ulife.gmu.edu 
 



 خدمات الطعام
703-993-3313 

Dining.gmu.edu 
 

 خدمات اإلعاقة 
703-993-2474 

ods.gmu.edu 
 
 ماليةال اتمساعدال

703-993-2353 

Financialaid.gmu.edu 
 

 السكن واإلقامة 
703-993-2720 

Housing.gmu.edu 
 

 خدمات تكنولوجيا المعلومات 
703-993-8870 

itservices.gmu.edu 
 

 خدمات التعلم
703-993-2999 

learningservices.gmu.edu 

 
 وخطط الوجبات هوية ماسون  ومعرفأموال ماسون 

703-993-2870 

masonid.gmu.edu 
 

 الب سون لخدمات الطامركز م
703-993-2000 

mssc.gmu.edu 
 

 الخدمات العسكرية
703-993-1316 

Military.gmu.edu 
 

 الجدد الطالب العائلة و برامج
703-993-2475 

ofps.gmu.edu/masonfamily.gmu.edu 
 

 وقوف السيارات والمواصالت 
703-993-2710 

parking.gmu.edu 
 

 باتريوت تك
703-993-4100 

gmu.bncollege.edu 
 
 شرطةال

 2810-993-703غير الطوارئ: 

 911الطوارئ: 

police.gmu.edu 
 
 



 التعليم الجامعي عميد/
703-993-3794 

provost.gmu.edu 
 

 المسجل
703-993-2441 

registrar.gmu.edu 
 

 مرافقة  الحماية أو الخدمات 
 2810-993-703فيرفاكس: 

 8070-993-703أرلينغتون: 
8370-993-703: SciTech 

police.gmu.edu/police-cadets/escorts 
 

 البحسابات الط
703-993-2484 

studentaccounts.gmu.edu 
 

 سلوك الطالب
703-993-6209 

studentconduct.gmu.edu 
 

 الب خدمات صحة الط
 2831-993-703فيرفاكس: 

 4863-993-703أرلينغتون: 

SciTech: 703-993-8374 
shs.gmu.edu 

 
 نجاح الطالب إرشادات

703-993-2470 

Coaching.gmu.edu 
 

 مساندته و البمركز دعم الط
703-993-3686 

ssac.gmu.edu 
 

 دورات وبرامج الجامعة
703-993-3794 

 gmu.edu .انتقاالت

 
 الجامعة  عن معلومات

703-993-1000 

info.gmu.edu 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الكليات والمدارس 
 

 كلية التربية والتنمية البشرية 
703-993-2010 

cehd.gmu.edu 
 

 والحاسباتكلية الهندسة 
703-993-1505 

volgenau.gmu.edu 
 

 كلية الصحة والخدمات اإلنسانية 
703-993-1901 

chhs.gmu.edu 
 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
703-993-8720 

chss.gmu.edu 
 

 كلية العلوم
703-993-3622 

cos.gmu.edu 
 

 كلية الفنون المرئية والمسرحية 
703-993-8877 

cvpa.gmu.edu 
 

 كلية الشرف 
703-993-1110 

honorscollege.gmu.edu 
 

 مدرسة جيمي وروزالين كارتر للسالم وحل النزاعات
703-993-1300 

carterschool.gmu.edu 
 
 

 مدرسة شار للسياسة والحكومة 
703-993-2280 

schar.gmu.edu 
 

 كلية إدارة األعمال
703-993-1880 

business.gmu.edu 
 

 مدرسة الدراسات التكاملية 
703-993-1436 

Integative.gmu.edu 
 

موقع بزيارة  وا مو، قهامةلى اطالع بمواعيد الجامعة ال! للبقاء ع 2022-2021بتقويم العائلة  مقد استمتعت وانأمل أن تكون

MasonFamily.gmu.edu سوناعائلة مرابطة  إلى واوانضم Mason Family Connection . 


