
 
 

 صفحة الغالف 



 

 خطاب الرئيس 
 

جزء من   أبنائكم الطالبو م! أنتGeorge Mason University)) سونا جامعة جورج مبالدراسي الجديد  مرحبًا بكم في العام

كجامعة مستقلة.   جامعتنا   بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس 2022حتفل طوال عام  حن نسون هذا العام. نا جامعة متاريخ 

 معنا في احتفالنا الممتد على مدار العام والذي يركز على مستقبلنا مع تكريم ماضينا. ميسعدنا وجودك

األخرى   طرق ث والمرافق والعديد من الوالبحفي عدد و الطالب المسجلين  أعداداستقبال في التوسع جامعة ماسون تواصل 

أعرق  في خلفيته واحتياجاته. لهذا السبب نسعى جاهدين لنكون  مميز ل أفضل. نحن نعلم أن كل طالب لخدمة الطالب بشك

ية بيئة أكاديم من خالل ، قصى ما تتخيلأ، سنساعدك في الوصول إلى طموحك: بغض النظر عن بها ك االلتحاقمكني جامعة

 التدريب الداخلي. ببالوظائف و زخر وفي منطقة ت -شاملة ومبتكرة 

يجعلكم أيًضا و يجامعال ناقوي مجتمعماسون ي إنخراطكم في أنشطة. باتريوتمجتمع هم أيَضا مشاركون بؤنا وأفراد عائلتنا آبا

ة والنصائح الشهرية  هاميرجى استخدام هذا التقويم لمعرفة المزيد حول التواريخ ال جامعي.الطالب ال ة ابنكمبتجرب مرتبطين

قيمة لفرص هامة  تواريخأيًضا  ون سون. ستجداجامعة مالمختلفة والخاصة ب يةطالبالخدمات الخاصة بالومعلومات االتصال 

محددة موجهة نحو   تنظيم فعالياتفي البرامج التعليمية والثقافية واالجتماعية في الحرم الجامعي باإلضافة إلى  شتراكإلل

فصل في الفعالية الجديدة وهي االنطالق العائلي و Family Weekend عائليةالسبوع األعطلة نهاية  لكة، بما في ذعائلال

     Spring Family Fling. الربيع

العائلة  ، فيرجى التواصل مع برامج صورةبأي  مسئلة، أو إذا كان بإمكاننا مساعدتكيه أأ م . إذا كانت لديكمنحن نشجع مشاركتك

  إلى اإلكترونيً ا بريد ً وارسلأ( أو 703) 993  2475 على New Student and Family Programs الجددالطالب و

families@gmu.edu 

mailto:families@gmu.edu


 

 بقضاء عام رائع،أمنياتنا 

 جريجوري واشنطن 

 رئيس جامعة جورج ماسون 

 
 

 سوناكعائلة م تواصلكم على حافظوا 
في  ونهالذي تلعب هام( الدور الNew Student and Family Programs {NSFP}الطالب الجدد )العائلة وتدرك برامج 

الطالب الجدد كحلقة وصل بين الجامعة والعائالت العائلة وعمل برامج تسون. االطالب ونجاحه في جامعة مابنكم تطوير 

 التوعية.  موارد ونشر البرامج من خالل ماسون في مجتمع  اطً ينش  عضًوالتصبح  لعائالتمنفذًا لوفر تو

 طوال العام!ماسون ب تواصلكمعلى  حافظوامن الموارد التالية و يدوااستف

 

 شاركوا معنا 

 PARENT AND FAMILY COUNCIL ة عائلوال باءمجلس اآل

آلباء وللعائالت لمقابلة قيادات الجامعة لالرائعة فرصة ال The Parent and Family Councilة عائليوفر مجلس اآلباء وال

 . ماسونأعضاء فاعلين ومطلعين في مجتمع  والتصبحو وللتطوع في الفعاليات

 

 PARENT AND FAMILY FUNDصندوق تمويل اآلباء والعائلة 



الفرصة المثالية للعب دور في بناء وتكوين  The Parent and Family Fundيوفر لكم صندوق تمويل اآلباء والعائلة 

أي حجم  هدية ب تقديمكميمكنكم أن تصبحوا جزًءا من نجاح كل طالب من خالل   .سوناتجربة تعليمية مثالية لطالب جامعة م

 .في أي وقت طوال وقت تواجد ابنكم الطالب في جامعة ماسون

 

 لزيارتنا  وادوع

 عائلية ال سبوع األعطلة نهاية 

 2022أكتوبر  16إلى  14من تقام هذه الفعالية 

عائالت   لقاء تتمكنوا منل فعالياتعلى مستوى الجامعة كل خريف. تم تصميم الوالذي يقام إلينا في احتفالنا السنوي  واانضم

حياة المشاركين في  المزيد عن  لتعلموا، وابنكم الطالبالوقت مع   ا منبعضً  تقضواعلى موارد الجامعة، و واتعرفتأخرى، و

 ! ماسون باتريوت

 

    Spring Family Fling فصل الربيعفي االنطالق العائلي 

 2023ابريل   2-مارس 31 تقام هذه الفعالية من 

وهي    Spring Family Fling فصل الربيعفي االنطالق العائلي  فعالية اختبر جمال فصل الربيع في شمال فيرجينيا خالل 

ندعوكم إلحضار عائلتكم بأكملها إلعادة التواصل مع ابنكم الطالب   عطلة نهاية األسبوع العائلية بفصل الخريف.الربيع بنسخة 

 .على طريقة ماسون

 

 م على اطالعك  واحافظ

 كترونيموقع االال

 يدواواستف  masonfamily.gmu.eduبزيارة وا، فتفضل وامن أين تبدأ ينمتأكد ونواولم تكماسون سؤال حول   مإذا كان لديك

 من الموارد العديدة المتاحة. 

 

 Mason Family Connection سوناعائلة م رابطة 

عند رابطة عائلة   تاحم  Mason Familyماسون عائلة  تكم معلتحقيق أقصى استفادة من تجرب ونهكل ما تحتاج

كبر،  األعائلي ال ناداخل مجتمع مهذه المنصة مساحة للعثورعلى مجتمعكلكم . توفر Mason Family Connectionماسون

الشخصي   مبتحديث ملفك ومواأو ق وانضم. ا وتيرة تلقي التحديثات، وأكثر من ذلك بكثير.لتسريع من تخصيص المحتوى ولو

 gmu.campusesp.com موقع على

 

 تواصلوا معنا! 

 families@gmu.edu رمز البريد اإللكتروني[  لأدخ [

 2475-993 (703) ] الهاتفرمز   لأدخ [



 masonfamily.gmu.edu ] الموقع االلكترونيأدخل رمز  [

 gmu.campusesp.com ]الموقع االلكترونيأدخل رمز  [

 masonnsfp@ ] االنستجرامأدخل رمز  [

 masonnsfp/ ] الفيسبوكأدخل رمز  [

 

2022 

 يوليو

 -ات يوليوذكير تنصائح/

التعرف على  بو تصريح وقوف السيارات شراء ضرورة ب وهالطالب يعيش خارج الحرم الجامعي، فذكر ابنكم إذا كان  •

 .الجامعي أفضل الطرق المؤدية إلى الحرم 

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

ويُنصح بإضافة   Mason Alertتنبيه ماسون  من الجامعة. يتم تسجيل جميع الطالب تلقائيًا في إخطارات الطوارئ

 ضافي لتلقي المعلومات في الوقت المناسب. اإللكتروني اإل همهواتفهم المحمولة وبريد
 

 للحصول على معلومات حول الدورات الصيفية. registrar.gmu.eduزوروا موقع 

 ] الهامة خالتواري [

 .: االحتفال بعيد االستقالل )الجامعة مغلقة(/47



 عيد األضحى  ايةبد: /97

 انتهاء عيد األضحى : 7/10

 ب االنتقائياسحنانتهاء فترة اإل: 7/14

 باء: اليوم الوطني لآل7/24

 بداية االحتفال بالعام الهجري الجديد : 7/29

 : نهاية االحتفال بالعام الهجري الجديد 30/7

 أغسطس 

 ذكيرات أغسطس تنصائح/

. يمكن شراء  صف الدراسيال فيأول يوم بفي الوقت المناسب الطالب بشراء أو استئجار الكتب المدرسية  واذكر  •

 Mason’s Fairfax ماسون الجامعي الكتب في حرمبيع  تجر مخالل الكتب المدرسية عبر اإلنترنت أو شخصيًا من  

 .الحرم الجامعي يها فالطالب أو استالمابنكم يمكن شحن الطلبات عبر اإلنترنت مباشرة إلى . 

  واسون. شجعاالطالب في تحقيقه أكاديميًا في جامعة مابنكم ما يأمل  واواكتشف األهداف والتوقعات األكاديمية  واناقش  •

 .الطالب على تولي مسؤولية تعليمه من خالل تحديد األهداف األكاديميةابنكم 

 Masonرابطة عائلة ماسون  زوروا!  Family Weekendفتح باب التسجيل لعطلة نهاية األسبوع العائلية •

Family Connection  ملتسجيل عائلتك. 

 

موقع بزيارة  واموسبتمبر. ق 17إلى  أغسطس  21في الفترة من  Welcome2Masonيُقام برنامج 

Welcome2Mason.gmu.edu فعالياتللحصول على القائمة الكاملة لل. 



 

 ] الهامة خالتواري[

 لتطعيملل يسجللت: الموعد النهائي 1/8

 : عيد ميالد خفر السواحل األمريكي4/8

 االحتفال بوسام القلب األرجواني: 7/8

 : آخر يوم من الفصول الصيفية 10/8

 : فترة االختبار الصيفي8/ 13/8-11

 بداية الدراسة لطالب الصف األول : 8/ 18/8-17

 : الديباجة  8/ 21/8-17

 عاشوراء : 18/8

 بداية الدراسة لطالب المستوى المتقدم: 21-19/8

 منح الدرجات : 20/8

 أول يوم لفصول الخريف: 22/8

 : يوم مساواة المرأة 26/8

 : آخر يوم إلضافة الفصول الدراسية29/8

 Get Connected: معرض 30/8

 سبتمبر

 سبتمبر  ذكيراتتنصائح/



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

 .إذا كان يواجه مشكلة في تحقيق التوازن في جدوله الزمني خدمات التعلم إدارة حضور ورشة عمل مجانية تقدمها 

الدكتور آالن  باسم سنويًا والتي تُقام  12وذلك للعام عائلة العام جائزة  نيل ل عائلتكمالطالب على ترشيح ابنكم  واشجع •

تكريم عائلة  يتم . يتم تقديم هذه الجائزة خالل عطلة نهاية األسبوع العائلية و Family of the Year Awardوسالي ميرتن 

  موقع المعلومات علىسون. يمكن العثور على مزيد من افي جامعة مابنها الطالب واحدة للدور الحاسم الذي لعبته في نجاح 

MasonFamily.gmu.edu 

 

 سبتمبر.  15يبدأ شهر التراث اإلسباني في 

 ] الهامة خالتواري [

 .: عيد العمال )الجامعة مغلقة(9/ 5  

 آخر يوم لحذف الفصول الدراسية :   6/9

 الخدمة تقديم يوم   :9/9 

 بداية بيترو باكشا :  10/9

 يوم االحتفال باألجداد : 9/ 11 

 مقيد الب غير اسحاالنفترة :  14/9

 الترحيب يوم  : 9/15 

 عيد ميالد القوات الجوية األمريكية  :  9/ 18 

 ( 200-100المستوى  بدء فترة التقويم النصفي )فصول الفصل الدراسي الكامل:    9/ 19 

 أول أيام الخريف :  9/ 22 

 بيترو باكشا انتهاء:  9/ 25 

 روش هاشناهبداية : 25/9

 نافاراتري  بداية مهرجان: 26/9

   مقيدالب غير اسحاالنفترة انتهاء : 27/9

 روش هاشناه انتهاء: 27/9

 )طالب المرحلة الجامعية فقط( ب االنتقائيا سحنفترة اال ايةبد: 28/9

 : معرض الخريف الوظيفي29/9-28/9



 أكتوبر

 ذكيرات أكتوبر تنصائح/

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

 كاديمي األمستشار ال

للحصول   MasonFamilyEvents.gmu.edu أكتوبر! قم بزيارة 16-14 من عطلة نهاية األسبوع العائليةتمتد  •

 .مزيد من التفاصيلللو فعالياتعلى جدول ال

 

 ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسيةلسحاقيات والمثليين ي لتاريخ الشهر ال

 شهر التوعية بالعنف األسري 

 باإلعاقة للتوعية الوطني الشهر 

 

 ] الهامة خالتواري [

 انطالق يوم الغفران : 10/4  

 يوم الغفران: نهاية االحتفال ب  10/5

 نافاراتري  : نهاية   10/5

 عيد العرش   : بداية  10/9

 الشعوب األصليةيوم  10/10: 

 اليوم العالمي للصحة النفسية   10/10:

 استراحة الخريف )الصفوف ال تلتقي(  10/10:

 المعامل يوم االثنين )فصول الثالثاء ال تجتمع هذا األسبوع(لقاء الفصول/  10/11:



 عيد ميالد البحرية األمريكية   10/13:

 ( 200-100فئات المستوى  -كامل انتهاء فترة التقويم النصفي )الفصل الدراسي ال 10/14:

 نهاية األسبوع العائلية : عطلة16/ 10/14-10

 عيد العرش  نهاية : 10/16

 ديوالي 10/24 : 

 فترة السحب االنتقائي )للطالب الجامعيين فقط( نهاية:   10/24

 الهالوين :    10/31

 نوفمبر 

 ذكيرات نوفمبر تنصائح/

، توفر خدمات وقوف السيارات والنقل خدمة  مثل عيد الشكر وعطلة الشتاءيسية خالل فترات الراحة المدرسية الرئ •

  المكوكيةإلى العديد من المدن اإلقليمية في فيرجينيا وخارجها. يتم حجز خدمة النقل فيرفاكس نقل مكوكية من حرم 

لحافالت  على حجز مكان مبكًرا! تتوفر معلومات عن ا ابنكم الطالب وا، لذا شجععلى أساس أسبقية الحضور 

 قبل حوالي أربعة أسابيع من العطلة المقررة.   shuttle.gmu.eduالمكوكية اإلقليمية على الموقع اإللكتروني

 األصلية األمريكية وشهر تراث الشعوب 

 ] الهامة خالتواري [

 ديا دي ميرتوس  بداية  :11/1

 انتهاء ديا دي ميرتوس   :11/2

 يوم كل النفوس  :11/2

 التوقيت الصيفي انتهاء   :11/6



 يوم االنتخابات  :11/8

 عيد ميالد مشاة البحرية األمريكية :11/10

 يوم المحاربين القدامى  :11/11

 بدء أسبوع التعليم الدولي :11/14

 انتهاء أسبوع التعليم الدولي :11/18

11/20:  ً  يوم ذكرى المتحولين جنسيا

 رعطلة عيد الشك :/23-27 11 

 السنة الجديدة جاين رأس   :11/24

 عيد الشكر  :11/24

 الجمعة السوداء  :11/25

 األعمال الصغيرة السبت  :11/26

 إثنين اإلنترنت :11/28

 : العطاء الثالثاء11/29

 

 
 ديسمبر

 

 ديسمبر ذكيراتتنصائح/

 

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

، والذي يتضمن نظاًما غذائيًا صحيًا، ونوًما كافيًا، وممارسة الرياضة، وبعض الجسدي التوازنبأهمية  هوذّكر 

 !االسترخاء



لتقدم األكاديمي للطالب، خاصة في عامه األول. إذا كانت درجات  يست مؤشًرا صحيًحا لعلى ال الدرجات أن  واتذكر  •

 .ةيمهارات الدراس اله في إعادة تقييم استراتيجيات إدارة الوقت ووأملون، ساعدتالطالب ليست كما ابنكم 

 

 ] الهامة خالتواري [

 اليوم العالمي لإليدز :12/1

 آخر يوم لفصول الخريف :12/3

 يوم )أيام( القراءة  :6 / 5-12 / 12

 تبدأ فترة االمتحان  :12/7

 عيد ميالد الحرس الوطني األمريكي :12/13

 انتهاء فترة االمتحان :14/12

 بدء الجامعة  :12/15

 منح درجة  :12/17

 يبدأ حانوكا :12/18

 عطلة الشتاء تبدأ )الجامعة مغلقة(  :12/19

 عيد الميالد :12/21

 تاء أول أيام الش  :12/21

 ليلة عيد الميالد :12/24

 عيد الميالد :12/25

 بدء كوانزا :12/26

 انتهاء حانوكا :12/26

 : ليلة رأس السنة12/31

 

 

2023 
 



 
 يناير

 أضفه إلى مجموعة الصور  -يناير  ذكيراتتنصائح/

الطالب أن هذه المشاعر  ابنكم  وانأ. طمسوناالعودة إلى ممغادرة المنزل و  عندقد يشعر الطالب مرة أخرى بالقلق  •

 .ةتواصلطبيعية وأن التكيف مع الكلية عملية م

الطالب على   وا ابنكميناير. شجع 23دفع الرسوم الدراسية والجامعية بحلول اليوم األول من الدراسة في  نبغيي •

 . Patriot Web باتريوت موقععلى من حسابه بانتظام التحقق 

اآلن.  من على البدء في وضع الخطط  وهوشجع  2023-2024للعام   المعيشةترتيبات حول  ابنكم الطالبمع  واتحدث •

في الحرم الجامعي. توفر   سكن حول الوافية لحصول على معلومات ا بإدارة السكن واإلقامةيمكن للطالب االتصال 

في  الطالب ابنكم  مساعدةونصائح ل الخاصة بالسكن القادمة معارضالخدمات الطالب المستجد معلومات عن إدارة 

 خارج الحرم الجامعي. المالئم عملية اختيار السكن 

 

 ] الهامة خالتواري [

 كوانزانهاية   :1/1

 رأس السنة الميالدية  :1/1

 العطلة الشتوية )الجامعة مغلقة( نهاية  1/2:

 رأس السنة الجديدة للماهايانا  :1/7

 الموعد النهائي لسجل التحصين  :1/9

 الدكتور مارتن لوثر كنغ االبن )الجامعة مغلقة(يوم   :16/1

 رأس السنة الصينية   :1/22



 رأس السنة الكورية الجديدة    :1/22

 رأس السنة الفيتنامية الجديدة   :1/22

 أول أيام فصل الربيع  :1/23

 اليوم العالمي إلحياء ذكرى الهولوكوست   :1/27

 : آخر يوم إلضافة فصول 30/1

 

 فبراير 

 فبراير  ذكيراتتنصائح/

عائلة تواصلكم مع من  وا! تحقق Spring Family Fling فصل الربيعفي االنطالق العائلي فاعلية مفتوح بالتسجيل  •

 .ملتسجيل عائلتك Mason Family Connection ماسون

في  في التدريب أو مليًا  الطالب يفكر ابنكم من أن  وابضعة أشهر فقط، تأكدسوى فصل الصيف  لم يتبق على حلول •

 University خدمات التوظيف بالجامعةإلدارة خالل العطلة الصيفية. يمكن   االلتحاق بهاالتي يرغب في  يفةالوظ

Career Services وظيفةالالتدريب وعن  بحثال في  أن تساعد ابنكم الطالب. 

!   Homecomingلإلحتفال بعودة الطالب السابقينسون من خالل االنضمام إلينا ا مإعتزازكم بعائلة  واأظهر  •

 .المرحلإلضافة وأبنائهم  لرفع معنويات العائالت مدعوة للمشاركة

 

 شهر التاريخ األسود/األمريكي األفريقي 

 ] الهامة خالتواري [

 جت كونكتد   معرض  :2/1

 يوم جرذ األرض   :2/2

 فصولآخر يوم لحذف ال  :2/6

 فترة السحب غير المقيد  بدء  :14/2

 عيد الحب    :2/14

 يوم الرؤساء   :2/20



 فترة تقييم منتصف الفصل الدراسي  بدء  :2/20

 أربعاء الرماد   :2/22

 معرض التوظيف في الربيع: 2/24-2/22

 انتهاء فترة السحب غير المقيدة  :27/2

 فترة السحب االنتقائي : بدء2/28

 
 مارس

 مارس  ذكيراتتنصائح/

،  UPSشركة خدمة الطرود المتحدة قدمه تالذي  برنامج التخزين الصيفيعلى االستفادة من  البطابنكم ال واشجع •

في الحرم الجامعي   قامةمايو ويعود لإلشهر في بالسكن الجامعي ، إذا كان سينتقل من اإلقامة مبنى ميرتن في كائنةال

  حملها كلهاحتى ال يضطر إلى   البطابنكم المتعلقات  UPS شركة خدمة الطرود المتحدةخزن تأغسطس. س شهر في 

 !أغسطسشهر في  مرة أخرى   تهامايو، فقط إلعادشهر إلى المنزل في  

  م! ندعوكابريل 2 – مارس 31ما بين Spring Family Fling فصل الربيع في االنطالق العائلي فاعلية  تقام •

على طريقة   ابنكم الطالبمع  تواصلالربيع في شمال فيرجينيا وإعادة الفصل بأكملها لتجربة جمال  مإلحضارعائلتك

خاص  على جدول زمني  لحصول ل Mason Family Connection تواصلكم مع عائلة ماسون من واسون. تحققام

 .مزيد من التفاصيلللو فعالياتلبا

 

 شهر تاريخ المرأة

 ] الهامة خالتواري [

 بوريمعيد البدء االحتفال ب  :3/6

 بوريم عيد النهاية االحتفال ب  :3/7

 اليوم العالمي للمرأة   :3/8

 هولي مهرجان   :3/8



 التوقيت الصيفي بداية  :3/12

 عطلة الربيع )بدون فصول( :19 / 13-3 / 3

 عيد القديس باتريك   :3/17

 أول أيام الربيع  :3/20

 دخول رمضان    :3/22

 فترة التقييم النصفي نهاية   :3/24

 أسبوع الفخربدء   :3/25

 بدء األسبوع الدولي   :31/3

 االنطالق العائلي في فصل الربيع:  3/31-4/2

 
 أبريل

 ابريل ذكيراتتنصائح/

على المشاركة في  ابنكم الطالب  واكل عام. شجع ، International Week األسبوع الدوليماسون  تستضيف •

 !ماسون والثقافات التي يتكون منها مجتمع  دول العديد من ال شترك فيهاالحتفال الذي يستمر لمدة أسبوع والذي ي

ترات راحة  على أخذ فوه . شجعأولوياته تحديدالطالب صعوبة في ابنكم اقتربت نهاية الفصل الدراسي، وقد يجد  •

 .تكسبه المرونة الالزمةته وتحدد أهدافه وتعزز حيويمن شأنها أن التي و بأموره بصورة ذاتية عتناءة واإلمدروس 

 

 شهر التوعية باالعتداء الجنسي 

 شهر الطفل العسكري 

 ] الهامة خالتواري [



 يوم كذبة نيسان   :4/1

 أحد الشعانين   :4/2

 فترة السحب االنتقائي نهاية  :4/3

 عيد الفصح بدء  :4/5

 الجمعة العظيمة   :4/7

 يوم الصحة العالمي   :4/7

 أسبوع الفخر نهاية  :4/8

 عيد الفصح  :4/9

 األسبوع الدولي  نهاية  :4/9

 اليوم الوطني لألخوة واألخوات   :4/10

 الفصح نهاية  :4/13

 يوم الضريبة   :4/15

 رمضان  نهاية  :4/20

 يوم ميسون  :21 /4– 4/22

 يوم األرض   :4/22

 عيد الفطراالحتفال ببدء   :4/22

 عيد الفطر: نهاية االحتفال ب4/23

 
 مايو



 مايو ذكيراتتنصائح/

لتأكيد  بالحرم الجامعي على التحدث إلى مستشار مقيم  وهالحرم الجامعي، شجع داخلالطالب يعيش ابنكم إذا كان  •

 خارج الحرم الجامعي.  االنتقالسياسات وإجراءات تطبيق 

على االستمرار في المشاركة، سواء   وهالطالب. شجعابنكم مع  لخطط الصيفيةبا الخاصةاللمسات األخيرة  واضع •

في الخريف تغييًرا جذريًا  ماسون  مرة أخرى إلى عودةكون التفي وظيفة صيفية أو يأخذ دروًسا، لذلك لن  كان يعمل

 .تهنمط حياب

 

 ] الهامة خالتواري [

 جزر المحيط الهادئسكان شهر تراث األمريكيين اآلسيويين و
 شهر التكريم العسكري 

 

 سينكو دي مايو    :5/5

 أيام فصل الربيع آخر   :5/6

 يوم )أيام( القراءة: 5/9-8

 فترة االمتحان  دءب  :5/10

 فترة االمتحان  نهاية  :5/17

 عيد األم    :5/14

 الجامعة بدء   :5/18

 ات درجمنح ال  :5/19

 أول أيام الفصول الصيفية   :5/22

 بدء شافوت   :5/25

 شافوت  نهاية  :5/27

 .يوم الذكرى )الجامعة مغلقة( :5/29

 : آخر يوم إلضافة فصول 5/30



 
 يونيو 

 يونيو  ذكيراتتنصائح/

.  من المسؤولية واالستقاللية امزيد   ابنكم الطالب منحواالكلية أمًرا صعبًا. اب المكوثإلى المنزل بعد  عودةكون التقد  •

 .التوقعات والقواعد الجديدة للعيش في المنزل خالل فصل الصيف وا معهناقش 

بأهمية أن ه ووظيفة بدوام جزئي خالل الصيف. ذكر ب يعملإذا كان  خطة ادخار وضعالطالب على  وا ابنكمشجع •

 .طوال فصل الخريفالكافي المال يحظى ب

بزيارته عندما يكون ذلك ممكنًا،   وامو، بل وقعلى اتصال بأصدقائه من جامعة ماسون ليظلالطالب نكم اب واشجع •

 .الصيفية األخرى لتزاماتلمسؤوليات العائلية واالالالزم لتنفيذ امع تخصيص الوقت 

 

 ] الهامة خالتواري [

 الدراسية  فصولآخر يوم لحذف ال  :6/5

 فترة السحب غير المقيد  بدء  :6/13

 عيد ميالد الجيش األمريكي    :6/14

 يوم العلم   :14/6

 عيد األب    :6/18

 يوم الحرية "جونتينث"  :6/19

 فترة السحب غير المقيد نهاية  :6/19

 فترة السحب االنتقائي بدء  :6/20

 : أول أيام الصيف21/6

لوا على تواصل من خالل زيارة موقع  ! ظ2022–23نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بتقويم العائلة 

MasonFamily.gmu.edu عائلة ماسون رابطة  وانضموا إلىMason Family Connection   على موقع

gmu.CampusESP.com 



 

 معلومات اإلتصال 
 اإلرشاد األكاديمي

3766-993-703 

advising.gmu.edu 

 

 النزاهة األكاديمية 

6209-993-703 

oai.gmu.edu 

 

 

 الكتب  بيع تجرم

2666-993-703 

gmu.bncollege.com 

 



 مركز الثقافة والمساواة والتمكين 

2700-993-703 

Careers.gmu.edu 

 

 ستجد الم البخدمات الط

6563-993-703 

contemporary.gmu.edu 
 

 والخدمات النفسية  اتاالستشار 

2380-993-703 

caps.gmu.edu 

 

 عميد الطالب/الحياة الجامعية 

2884-993-703 

 :أخرى بديلة هواتف مارقا

8760-993-703 

1000-993-703 

ulife.gmu.edu 

 

 خدمات الطعام 

3313-993-703 

Dining.gmu.edu 

 

 

 خدمات اإلعاقة 

2474-993-703 

ods.gmu.edu 

 



 مالية ال  اتمساعد ال

2353-993-703 

Financialaid.gmu.edu 

 

 مركز الجيل األول

2700-993-703 

firstgen.gmu.edu 

 

 السكن واإلقامة 

2720-993-703 

Housing.gmu.edu 

 

 خدمات تكنولوجيا المعلومات 

8870-993-703 

itservices.gmu.edu 

 

 خدمات التعلم 

2380-993-703 

learningservices.gmu.edu 

 

 الجنسيةلسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية اب مركز الموارد الخاص 

2702-993-703 

lgbtq.gmu.edu 

 

 وخطط الوجبات  هوية ماسون  ومعرفأموال ماسون 

2870-993-703 

masonid.gmu.edu 

 



 الب سون لخدمات الطامركز م

2000-993-703 

mssc.gmu.edu 

 

 الخدمات العسكرية 

1316-993-703 

Military.gmu.edu 

 

 الجدد  الطالب العائلة و برامج

2475-993-703 

ofps.gmu.edu/masonfamily.gmu.edu 

 

 وقوف السيارات والمواصالت 

2710-993-703 

parking.gmu.edu 

 

 باتريوت تك

4100-993-703 

gmu.bncollege.edu 

 

 شرطة ال

 703-993-2810غير الطوارئ: 

 911الطوارئ: 

police.gmu.edu 

 

 

 عميد/التعليم الجامعي 

3794-993-703 



provost.gmu.edu 

 

 المسجل 

2441-993-703 

registrar.gmu.edu 

 

 مرافقة الحماية أو الخدمات  

 703-993-2810فيرفاكس: 

 703-993-8070أرلينغتون: 

SciTech: 703-993-8370 

police.gmu.edu/police-cadets/escorts 

 

 الب حسابات الط

2484-993-703 

studentaccounts.gmu.edu 

 

 سلوك الطالب 

6209-993-703 

studentconduct.gmu.edu 

 

 الب خدمات صحة الط 

 703-993-2831فيرفاكس: 

 703-993-4863أرلينغتون: 

SciTech: 703-993-8374 

shs.gmu.edu 

 

 مشاركة الطالب 

2909703-993- 



si.gmu.edu 

 

 نجاح الطالب  إرشادات

2470703-993- 

Coaching.gmu.edu 

 

 مساندته و البمركز دعم الط

3686703-993- 

ssac.gmu.edu 

 

 خدمات التوظيف بالجامعة 

2370703-993- 

Careers.gmu.edu 

 

 الجامعة  عن معلومات

1000703-993- 

info.gmu.edu 

 

 دورات وبرامج الجامعة 

3794703-993- 

transitions.gmu.edu 
 

 

 الكليات والمدارس 
 

 التربية والتنمية البشرية كلية 

2010703-993- 



cehd.gmu.edu 

 

 كلية الهندسة والحاسبات 

1505703-993- 

volgenau.gmu.edu 

 

 كلية الصحة والخدمات اإلنسانية 

1901703-993- 

chhs.gmu.edu 

 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

8720703-993- 

chss.gmu.edu 

 

 كلية العلوم 

3622703-993- 

cos.gmu.edu 

 

 كلية الفنون المرئية والمسرحية 

8877703-993- 

cvpa.gmu.edu 

 

 

 كلية الشرف 

1110703-993- 

honorscollege.gmu.edu 

 

 مدرسة جيمي وروزالين كارتر للسالم وحل النزاعات 



1300703-993- 

carterschool.gmu.edu 

 

 مدرسة شار للسياسة والحكومة 

2280703-993- 

schar.gmu.edu 

 

 كلية إدارة األعمال

1880703-993- 

business.gmu.edu 

 

 مدرسة الدراسات التكاملية 

1436703-993- 

Integative.gmu.edu 

 

 

 


