
 
 

 صفحة الغالف 



 

 خطاب الرئیس 
 

جزء من   أبنائكم الطالبو م! أنتGeorge Mason University)) سونا جامعة جورج مبالدراسي الجدید  مرحبًا بكم في العام
كجامعة مستقلة.   جامعتنا   بالذكرى السنویة الخمسین لتأسیس 2022حتفل طوال عام  حن نسون ھذا العام. نا جامعة متاریخ 

 معنا في احتفالنا الممتد على مدار العام والذي یركز على مستقبلنا مع تكریم ماضینا. میسعدنا وجودك

األخرى   طرق ث والمرافق والعدید من الوالبحفي عدد و الطالب المسجلین  أعداداستقبال في التوسع جامعة ماسون تواصل 
أعرق  في خلفیتھ واحتیاجاتھ. لھذا السبب نسعى جاھدین لنكون  ممیز ل أفضل. نحن نعلم أن كل طالب لخدمة الطالب بشك

یة بیئة أكادیم من خالل ، قصى ما تتخیلأ، سنساعدك في الوصول إلى طموحك: بغض النظر عن بھا ك االلتحاقمكنی جامعة
 التدریب الداخلي. ببالوظائف و زخر وفي منطقة ت -شاملة ومبتكرة 

یجعلكم أیًضا و يجامعال ناقوي مجتمعماسون ی إنخراطكم في أنشطة. باتریوتمجتمع ھم أیَضا مشاركون بؤنا وأفراد عائلتنا آبا
ة والنصائح الشھریة  ھامیرجى استخدام ھذا التقویم لمعرفة المزید حول التواریخ ال جامعي.الطالب ال ة ابنكمبتجرب مرتبطین

قیمة لفرص ھامة  تواریخأیًضا  ون سون. ستجداجامعة مالمختلفة والخاصة ب یةطالبالخدمات الخاصة بالومعلومات االتصال 
محددة موجھة نحو   تنظیم فعالیاتفي البرامج التعلیمیة والثقافیة واالجتماعیة في الحرم الجامعي باإلضافة إلى  شتراكإلل
فصل في الفعالیة الجدیدة وھي االنطالق العائلي و Family Weekend عائلیةالسبوع األعطلة نھایة  لكة، بما في ذعائلال

     Spring Family Fling. الربیع

العائلة  ، فیرجى التواصل مع برامج صورةبأي  مسئلة، أو إذا كان بإمكاننا مساعدتكیھ أأ م . إذا كانت لدیكمنحن نشجع مشاركتك
  إلى اإلكترونیً ا برید ً وارسلأ( أو 703) 993  2475 على New Student and Family Programs الجددالطالب و

families@gmu.edu 



 

 بقضاء عام رائع،أمنیاتنا 

 جریجوري واشنطن 

 رئیس جامعة جورج ماسون 

 
 

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

الطالب الجدد كحلقة وصل بین الجامعة والعائالت العائلة وعمل برامج تسون. االطالب ونجاحھ في جامعة مابنكم تطویر 
 التوعیة.  موارد ونشر البرامج من خالل ماسون في مجتمع  اطً ینش  عضًوالتصبح  لعائالتمنفذًا لوفر تو

 طوال العام!ماسون ب تواصلكمعلى  حافظوامن الموارد التالیة و یدوااستف

 

 شاركوا معنا 

 PARENT AND FAMILY COUNCIL ة عائلوال باءمجلس اآل

آلباء وللعائالت لمقابلة قیادات الجامعة لالرائعة فرصة ال The Parent and Family Councilة عائلیوفر مجلس اآلباء وال
 . ماسونأعضاء فاعلین ومطلعین في مجتمع  والتصبحو وللتطوع في الفعالیات

 

 PARENT AND FAMILY FUNDصندوق تمویل اآلباء والعائلة 



الفرصة المثالیة للعب دور في بناء وتكوین  The Parent and Family Fundیوفر لكم صندوق تمویل اآلباء والعائلة 
أي حجم  ھدیة ب تقدیمكمیمكنكم أن تصبحوا جزًءا من نجاح كل طالب من خالل   .سوناتجربة تعلیمیة مثالیة لطالب جامعة م

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

 

 لزیارتنا  وادوع

 عائلیة ال سبوع األعطلة نهایة 

 2022أكتوبر  16إلى  14من تقام ھذه الفعالیة 

عائالت   لقاء تتمكنوا منل فعالیاتعلى مستوى الجامعة كل خریف. تم تصمیم الوالذي یقام إلینا في احتفالنا السنوي  واانضم
حیاة المشاركین في  المزید عن  لتعلموا، وابنكم الطالبالوقت مع   ا منبعضً  تقضواعلى موارد الجامعة، و واتعرفتأخرى، و

 ! ماسون باتریوت

 

    Spring Family Fling فصل الربیعفي االنطالق العائلي 

 2023ابریل   2-مارس 31 تقام ھذه الفعالیة من 

وھي    Spring Family Fling فصل الربیعفي االنطالق العائلي  فعالیة اختبر جمال فصل الربیع في شمال فیرجینیا خالل 
ندعوكم إلحضار عائلتكم بأكملھا إلعادة التواصل مع ابنكم الطالب   عطلة نھایة األسبوع العائلیة بفصل الخریف.الربیع بنسخة 

 .على طریقة ماسون

 

 م على اطالعك  واحافظ

 كترونيموقع االال

 یدواواستف  masonfamily.gmu.eduبزیارة وا، فتفضل وامن أین تبدأ ینمتأكد ونواولم تكماسون سؤال حول   مإذا كان لدیك
 من الموارد العدیدة المتاحة. 

 

 Mason Family Connection سوناعائلة م رابطة 

عند رابطة عائلة   تاحم  Mason Familyماسون عائلة  تكم معلتحقیق أقصى استفادة من تجرب ونھكل ما تحتاج
كبر،  األعائلي ال ناداخل مجتمع مھذه المنصة مساحة للعثورعلى مجتمعكلكم . توفر Mason Family Connectionماسون

الشخصي   مبتحدیث ملفك ومواأو ق وانضم. ا وتیرة تلقي التحدیثات، وأكثر من ذلك بكثیر.لتسریع من تخصیص المحتوى ولو
 gmu.campusesp.com موقع على

 

 تواصلوا معنا! 

 families@gmu.edu رمز البرید اإللكتروني]  لأدخ [

 2475-993 (703) ] الھاتفرمز   لأدخ [



 masonfamily.gmu.edu ] الموقع االلكترونيأدخل رمز  [
 gmu.campusesp.com ]الموقع االلكترونيأدخل رمز  [
 masonnsfp@ ] االنستجرامأدخل رمز  [
 masonnsfp/ ] الفیسبوكأدخل رمز  [

 

2022 

 یولیو

 -ات یولیوذكیر تنصائح/

x  التعرف على  بو تصریح وقوف السیارات شراء ضرورة ب وهالطالب یعیش خارج الحرم الجامعي، فذكر ابنكم إذا كان
 .الجامعي أفضل الطرق المؤدیة إلى الحرم 

x موقع  على مبكالخاصة الطالب تسجیل معلومات االتصال ابنكم من  وااطلب alert.gmu.edu تلقي یمكنكم ل
ویُنصح بإضافة   Mason Alertتنبیھ ماسون  من الجامعة. یتم تسجیل جمیع الطالب تلقائیًا في إخطارات الطوارئ

 ضافي لتلقي المعلومات في الوقت المناسب. اإللكتروني اإل ھمھواتفھم المحمولة وبرید
 

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

 ] الھامة خالتواری [

 .: االحتفال بعید االستقالل )الجامعة مغلقة(/47



 عید األضحى  ایةبد: /97
 انتھاء عید األضحى : 7/10
 ب االنتقائياسحنانتھاء فترة اإل: 7/14
 باء: الیوم الوطني لآل7/24
 بدایة االحتفال بالعام الھجري الجدید : 7/29

 : نھایة االحتفال بالعام الھجري الجدید 30/7

 أغسطس 

 ذكیرات أغسطس تنصائح/

x  یمكن شراء  صف الدراسيال فيأول یوم بفي الوقت المناسب الطالب بشراء أو استئجار الكتب المدرسیة  واذكر .
 Mason’s Fairfax ماسون الجامعي الكتب في حرمبیع  تجر مخالل الكتب المدرسیة عبر اإلنترنت أو شخصیًا من  

 .الحرم الجامعي يھا فالطالب أو استالمابنكم یمكن شحن الطلبات عبر اإلنترنت مباشرة إلى . 
x  واسون. شجعاالطالب في تحقیقھ أكادیمیًا في جامعة مابنكم ما یأمل  واواكتشف األهداف والتوقعات األكادیمیة  واناقش  

 .الطالب على تولي مسؤولیة تعلیمھ من خالل تحدید األھداف األكادیمیةابنكم 
x فتح باب التسجیل لعطلة نھایة األسبوع العائلیةFamily Weekend  !رابطة عائلة ماسون  زورواMason 

Family Connection  ملتسجیل عائلتك. 
 
موقع بزیارة  واموسبتمبر. ق 17إلى  أغسطس  21في الفترة من  Welcome2Masonیُقام برنامج 

Welcome2Mason.gmu.edu فعالیاتللحصول على القائمة الكاملة لل. 



 

 ] الھامة خالتواری[

 لتطعیملل یسجللت: الموعد النھائي 1/8
 : عید میالد خفر السواحل األمریكي4/8
 االحتفال بوسام القلب األرجواني: 7/8

 : آخر یوم من الفصول الصیفیة 10/8
 : فترة االختبار الصیفي8/ 13/8-11
 بدایة الدراسة لطالب الصف األول : 8/ 18/8-17
 : الدیباجة  8/ 21/8-17
 عاشوراء : 18/8
 بدایة الدراسة لطالب المستوى المتقدم: 21-19/8
 منح الدرجات : 20/8
 أول یوم لفصول الخریف: 22/8
 : یوم مساواة المرأة 26/8

 : آخر یوم إلضافة الفصول الدراسیة29/8

 Get Connected: معرض 30/8

 سبتمبر

 سبتمبر  ذكیراتتنصائح/



x على   وا ابنكم الطالبإتقانھا. شجعتُمثل تحدیًا للطالب حتى یتمكنوا من ھي إحدى أكثر المھارات التي  إدارة الوقت
 .إذا كان یواجھ مشكلة في تحقیق التوازن في جدولھ الزمني خدمات التعلم إدارة حضور ورشة عمل مجانیة تقدمھا 

x الدكتور آالن  باسم سنویًا والتي تُقام  12وذلك للعام عائلة العام جائزة  نیل ل عائلتكمالطالب على ترشیح ابنكم  واشجع
تكریم عائلة  یتم . یتم تقدیم ھذه الجائزة خالل عطلة نھایة األسبوع العائلیة و Family of the Year Awardوسالي میرتن 

  موقع المعلومات علىسون. یمكن العثور على مزید من افي جامعة مابنھا الطالب واحدة للدور الحاسم الذي لعبتھ في نجاح 
MasonFamily.gmu.edu 

 

 سبتمبر.  15یبدأ شھر التراث اإلسباني في 

 ] الھامة خالتواری [

 .: عید العمال )الجامعة مغلقة(9/ 5  

 آخر یوم لحذف الفصول الدراسیة :   6/9
 الخدمة تقدیم یوم   :9/9 

 بدایة بیترو باكشا :  10/9
 یوم االحتفال باألجداد : 9/ 11 

 مقید الب غیر اسحاالنفترة :  14/9
 الترحیب یوم  : 9/15 
 عید میالد القوات الجویة األمریكیة  :  9/ 18 
 ( 200-100المستوى  بدء فترة التقویم النصفي )فصول الفصل الدراسي الكامل:    9/ 19 
 أول أیام الخریف :  9/ 22 
 بیترو باكشا انتھاء:  9/ 25 

 روش ھاشناهبدایة : 25/9
 نافاراتري  بدایة مھرجان: 26/9
   مقیدالب غیر اسحاالنفترة انتھاء : 27/9
 روش ھاشناه انتھاء: 27/9
 )طالب المرحلة الجامعیة فقط( ب االنتقائيا سحنفترة اال ایةبد: 28/9

 : معرض الخریف الوظیفي29/9-28/9



 أكتوبر

 ذكیرات أكتوبر تنصائح/

x  الطالب لمعرفة ما إذا كان قد حدد موعًدا للتحدث مع  ابنكم  نم وا. تحققسریعًا التسجیل لفصول الربیعیقترب
 كادیمي األمستشار ال

x  أكتوبر! قم بزیارة 16-14 من عطلة نهایة األسبوع العائلیةتمتد MasonFamilyEvents.gmu.edu   للحصول
 .مزید من التفاصیلللو فعالیاتعلى جدول ال

 
 ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسیةلسحاقیات والمثلیین ي لتاریخ الشھر ال

 شھر التوعیة بالعنف األسري 
 باإلعاقة للتوعیة الوطني الشھر 

 
 ] الھامة خالتواری [

 انطالق یوم الغفران : 10/4  
 یوم الغفران: نھایة االحتفال ب  10/5
 نافاراتري  : نھایة   10/5
 عید العرش   : بدایة  10/9

 الشعوب األصلیةیوم  10/10: 
 الیوم العالمي للصحة النفسیة   10/10:
 استراحة الخریف )الصفوف ال تلتقي(  10/10:
 المعامل یوم االثنین )فصول الثالثاء ال تجتمع ھذا األسبوع(لقاء الفصول/  10/11:



 عید میالد البحریة األمریكیة   10/13:
 ( 200-100فئات المستوى  -كامل انتھاء فترة التقویم النصفي )الفصل الدراسي ال 10/14:

 نھایة األسبوع العائلیة : عطلة16/ 10/14-10
 عید العرش  نھایة : 10/16

 دیوالي 10/24 : 
 فترة السحب االنتقائي )للطالب الجامعیین فقط( نھایة:   10/24
 الھالوین :    10/31

 نوفمبر 

 ذكیرات نوفمبر تنصائح/

، توفر خدمات وقوف السیارات والنقل خدمة  مثل عید الشكر وعطلة الشتاءیسیة خالل فترات الراحة المدرسیة الرئ •
  المكوكیةإلى العدید من المدن اإلقلیمیة في فیرجینیا وخارجھا. یتم حجز خدمة النقل فیرفاكس نقل مكوكیة من حرم 

لحافالت  على حجز مكان مبكًرا! تتوفر معلومات عن ا ابنكم الطالب وا، لذا شجععلى أساس أسبقیة الحضور 
 قبل حوالي أربعة أسابیع من العطلة المقررة.   shuttle.gmu.eduالمكوكیة اإلقلیمیة على الموقع اإللكتروني

 األصلیة األمریكیة وشھر تراث الشعوب 

 ] الھامة خالتواری [

 دیا دي میرتوس  بدایة  :11/1
 انتھاء دیا دي میرتوس   :11/2
 یوم كل النفوس  :11/2
 التوقیت الصیفي انتھاء   :11/6



 یوم االنتخابات  :11/8
 عید میالد مشاة البحریة األمریكیة :11/10
 یوم المحاربین القدامى  :11/11
 بدء أسبوع التعلیم الدولي :11/14
 انتھاء أسبوع التعلیم الدولي :11/18
11/20:  ً  یوم ذكرى المتحولین جنسیا

 رعطلة عید الشك :/23-27 11 
 السنة الجدیدة جاین رأس   :11/24
 عید الشكر  :11/24
 الجمعة السوداء  :11/25
 األعمال الصغیرة السبت  :11/26
 إثنین اإلنترنت :11/28
 : العطاء الثالثاء11/29
 

 
 دیسمبر

 
 دیسمبر ذكیراتتنصائح/

 
x یھالضغط األكادیمي علبزیادة  یشعر فیھ ابنكم الطالب، لذا فقد یكون ھذا وقت ةنھائیختبارات الاقترب موعد اال  .

، والذي یتضمن نظاًما غذائیًا صحیًا، ونوًما كافیًا، وممارسة الریاضة، وبعض الجسدي التوازنبأھمیة  هوذّكر 
 !االسترخاء



x  لتقدم األكادیمي للطالب، خاصة في عامھ األول. إذا كانت درجات  یست مؤشًرا صحیًحا لعلى ال الدرجات أن  واتذكر
 .ةیمھارات الدراس اله في إعادة تقییم استراتیجیات إدارة الوقت ووأملون، ساعدتالطالب لیست كما ابنكم 

 
 ] الھامة خالتواری [

 الیوم العالمي لإلیدز :12/1
 آخر یوم لفصول الخریف :12/3
 یوم )أیام( القراءة  :6 / 5-12 / 12
 تبدأ فترة االمتحان  :12/7
 عید میالد الحرس الوطني األمریكي :12/13
 انتھاء فترة االمتحان :14/12
 بدء الجامعة  :12/15
 منح درجة  :12/17
 یبدأ حانوكا :12/18
 عطلة الشتاء تبدأ )الجامعة مغلقة(  :12/19
 عید المیالد :12/21
 تاء أول أیام الش  :12/21
 لیلة عید المیالد :12/24
 عید المیالد :12/25
 بدء كوانزا :12/26
 انتھاء حانوكا :12/26
 : لیلة رأس السنة12/31

 
 

2023 
 



 
 ینایر

 أضفھ إلى مجموعة الصور  -ینایر  ذكیراتتنصائح/

x  الطالب أن ھذه المشاعر  ابنكم  وانأ. طمسوناالعودة إلى ممغادرة المنزل و  عندقد یشعر الطالب مرة أخرى بالقلق
 .ةتواصلطبیعیة وأن التكیف مع الكلیة عملیة م

x الطالب على   وا ابنكمینایر. شجع 23دفع الرسوم الدراسیة والجامعیة بحلول الیوم األول من الدراسة في  نبغيی
 . Patriot Web باتریوت موقععلى من حسابھ بانتظام التحقق 

x اآلن.  من على البدء في وضع الخطط  وهوشجع  2023-2024للعام   المعیشةترتیبات حول  ابنكم الطالبمع  واتحدث
في الحرم الجامعي. توفر   سكن حول الوافیة لحصول على معلومات ا بإدارة السكن واإلقامةیمكن للطالب االتصال 

في  الطالب ابنكم  مساعدةونصائح ل الخاصة بالسكن القادمة معارضالخدمات الطالب المستجد معلومات عن إدارة 
 خارج الحرم الجامعي. المالئم عملیة اختیار السكن 

 
 ] الھامة خالتواری [

 كوانزانھایة   :1/1
 رأس السنة المیالدیة  :1/1

 العطلة الشتویة )الجامعة مغلقة( نھایة  1/2:
1 
1 

 الدكتور مارتن لوثر كنغ االبن )الجامعة مغلقة(یوم   :16/1
 رأس السنة الصینیة   :1/22
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 رأس السنة الكوریة الجدیدة    :1/22
 رأس السنة الفیتنامیة الجدیدة   :1/22
 أول أیام فصل الربیع  :1/23
 الیوم العالمي إلحیاء ذكرى الھولوكوست   :1/27

 : آخر یوم إلضافة فصول 30/1

 

 فبرایر 

 فبرایر  ذكیراتتنصائح/

x  فصل الربیعفي االنطالق العائلي فاعلیة مفتوح بالتسجیل Spring Family Fling عائلة تواصلكم مع من  وا! تحقق
 .ملتسجیل عائلتك Mason Family Connection ماسون

x في  في التدریب أو ملیًا  الطالب یفكر ابنكم من أن  وابضعة أشھر فقط، تأكدسوى فصل الصیف  لم یتبق على حلول
 University خدمات التوظیف بالجامعةإلدارة خالل العطلة الصیفیة. یمكن   االلتحاق بھاالتي یرغب في  یفةالوظ

Career Services وظیفةالالتدریب وعن  بحثال في  أن تساعد ابنكم الطالب. 
x  لإلحتفال بعودة الطالب السابقینسون من خالل االنضمام إلینا ا مإعتزازكم بعائلة  واأظھرHomecoming   !

 .المرحلإلضافة وأبنائھم  لرفع معنویات العائالت مدعوة للمشاركة
 

 شھر التاریخ األسود/األمریكي األفریقي 

 ] الھامة خالتواری [

 جت كونكتد   معرض  :2/1

 یوم جرذ األرض   :2/2

 فصولآخر یوم لحذف ال  :2/6

 فترة السحب غیر المقید  بدء  :14/2

 عید الحب    :2/14

 یوم الرؤساء   :2/20



 فترة تقییم منتصف الفصل الدراسي  بدء  :2/20

 أربعاء الرماد   :2/22

 معرض التوظیف في الربیع: 2/24-2/22

 انتھاء فترة السحب غیر المقیدة  :27/2

 فترة السحب االنتقائي : بدء2/28

 
 مارس

 مارس  ذكیراتتنصائح/

x شركة خدمة الطرود المتحدة قدمھ تالذي  برنامج التخزین الصیفيعلى االستفادة من  البطابنكم ال واشجعUPS  ،
في الحرم الجامعي   قامةمایو ویعود لإلشھر في بالسكن الجامعي ، إذا كان سینتقل من اإلقامة مبنى میرتن في كائنةال

  حملھا كلھاحتى ال یضطر إلى   البطابنكم المتعلقات  UPS شركة خدمة الطرود المتحدةخزن تأغسطس. س شھر في 
 !أغسطسشھر في  مرة أخرى   تھامایو، فقط إلعادشھر إلى المنزل في  

x فصل الربیع في االنطالق العائلي فاعلیة  تقام Spring Family Fling م! ندعوكابریل 2 – مارس 31ما بین  
على طریقة   ابنكم الطالبمع  تواصلالربیع في شمال فیرجینیا وإعادة الفصل بأكملھا لتجربة جمال  مإلحضارعائلتك

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

 شھر تاریخ المرأة

 ] الھامة خالتواری [

 بوریمعید البدء االحتفال ب  :3/6

 بوریم عید النھایة االحتفال ب  :3/7

 الیوم العالمي للمرأة   :3/8

 ھولي مھرجان   :3/8



 التوقیت الصیفي بدایة  :3/12

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

 عید القدیس باتریك   :3/17

 أول أیام الربیع  :3/20

 دخول رمضان    :3/22

 فترة التقییم النصفي نھایة   :3/24

 أسبوع الفخربدء   :3/25

 بدء األسبوع الدولي   :31/3

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

 
 أبریل

 ابریل ذكیراتتنصائح/

x األسبوع الدوليماسون  تستضیف International Week ، على المشاركة في  ابنكم الطالب  واكل عام. شجع
 !ماسون والثقافات التي یتكون منھا مجتمع  دول العدید من ال شترك فیھاالحتفال الذي یستمر لمدة أسبوع والذي ی

x  ترات راحة  على أخذ فوه . شجعأولویاتھ تحدیدالطالب صعوبة في ابنكم اقتربت نھایة الفصل الدراسي، وقد یجد
 .تكسبھ المرونة الالزمةتھ وتحدد أھدافھ وتعزز حیویمن شأنھا أن التي و بأموره بصورة ذاتیة عتناءة واإلمدروس 

 

 شھر التوعیة باالعتداء الجنسي 

 شھر الطفل العسكري 

 ] الھامة خالتواری [



 یوم كذبة نیسان   :4/1

 أحد الشعانین   :4/2

 فترة السحب االنتقائي نھایة  :4/3

 عید الفصح بدء  :4/5

 الجمعة العظیمة   :4/7

 یوم الصحة العالمي   :4/7

 أسبوع الفخر نھایة  :4/8

 عید الفصح  :4/9

 األسبوع الدولي  نھایة  :4/9

 الیوم الوطني لألخوة واألخوات   :4/10

 الفصح نھایة  :4/13

 یوم الضریبة   :4/15

 رمضان  نھایة  :4/20

 یوم میسون  :21 /4– 4/22

 یوم األرض   :4/22

 عید الفطراالحتفال ببدء   :4/22

 عید الفطر: نھایة االحتفال ب4/23

 
 مایو



 مایو ذكیراتتنصائح/

x  لتأكید  بالحرم الجامعي على التحدث إلى مستشار مقیم  وهالحرم الجامعي، شجع داخلالطالب یعیش ابنكم إذا كان
 خارج الحرم الجامعي.  االنتقالسیاسات وإجراءات تطبیق 

x على االستمرار في المشاركة، سواء   وهالطالب. شجعابنكم مع  لخطط الصیفیةبا الخاصةاللمسات األخیرة  واضع
في الخریف تغییًرا جذریًا  ماسون  مرة أخرى إلى عودةكون التفي وظیفة صیفیة أو یأخذ دروًسا، لذلك لن  كان یعمل

 .تھنمط حیاب
 

 ] الھامة خالتواری [

 جزر المحیط الھادئسكان شھر تراث األمریكیین اآلسیویین و
 شھر التكریم العسكري 

 
 سینكو دي مایو    :5/5

 أیام فصل الربیع آخر   :5/6

 یوم )أیام( القراءة: 5/9-8

 فترة االمتحان  دءب  :5/10

 فترة االمتحان  نھایة  :5/17

 عید األم    :5/14

 الجامعة بدء   :5/18

 ات درجمنح ال  :5/19

 أول أیام الفصول الصیفیة   :5/22

 بدء شافوت   :5/25

 شافوت  نھایة  :5/27

 .یوم الذكرى )الجامعة مغلقة( :5/29

 : آخر یوم إلضافة فصول 5/30



 
 یونیو 

 یونیو  ذكیراتتنصائح/

x  من المسؤولیة واالستقاللیة امزید   ابنكم الطالب منحواالكلیة أمًرا صعبًا. اب المكوثإلى المنزل بعد  عودةكون التقد  .
 .التوقعات والقواعد الجدیدة للعیش في المنزل خالل فصل الصیف وا معھناقش 

x بأھمیة أن ه ووظیفة بدوام جزئي خالل الصیف. ذكر ب یعملإذا كان  خطة ادخار وضعالطالب على  وا ابنكمشجع
 .طوال فصل الخریفالكافي المال یحظى ب

x بزیارتھ عندما یكون ذلك ممكنًا،   وامو، بل وقعلى اتصال بأصدقائه من جامعة ماسون لیظلالطالب نكم اب واشجع
 .الصیفیة األخرى لتزاماتلمسؤولیات العائلیة واالالالزم لتنفیذ امع تخصیص الوقت 

 

 ] الھامة خالتواری [
 الدراسیة  فصولآخر یوم لحذف ال  :6/5
 فترة السحب غیر المقید  بدء  :6/13
 عید میالد الجیش األمریكي    :6/14

 یوم العلم   :14/6
 عید األب    :6/18
 یوم الحریة "جونتینث"  :6/19
 فترة السحب غیر المقید نھایة  :6/19
 فترة السحب االنتقائي بدء  :6/20

 : أول أیام الصیف21/6

لوا على تواصل من خالل زیارة موقع  ! ظ2022–23نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بتقویم العائلة 
MasonFamily.gmu.edu عائلة ماسون رابطة  وانضموا إلىMason Family Connection   على موقع

gmu.CampusESP.com 



 

 معلومات اإلتصال 
 اإلرشاد األكادیمي

3766-993-703 

advising.gmu.edu 

 

 النزاهة األكادیمیة 

6209-993-703 

oai.gmu.edu 

 

 

 الكتب  بیع تجرم

2666-993-703 

gmu.bncollege.com 

 



 مركز الثقافة والمساواة والتمكین 

2700-993-703 

Careers.gmu.edu 

 

 ستجد الم البخدمات الط

6563-993-703 

contemporary.gmu.edu 
 

 والخدمات النفسیة  اتاالستشار 

2380-993-703 

caps.gmu.edu 

 

 عمید الطالب/الحیاة الجامعیة 

2884-993-703 

 :أخرى بدیلة ھواتف 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 

 



 مالیة ال  اتمساعد ال

2353-993-703 

Financialaid.gmu.edu 

 

 مركز الجیل األول

2700-993-703 

firstgen.gmu.edu 

 

 السكن واإلقامة 

2720-993-703 

Housing.gmu.edu 

 

 خدمات تكنولوجیا المعلومات 

8870-993-703 

itservices.gmu.edu 

 

 خدمات التعلم 

2380-993-703 

learningservices.gmu.edu 

 

 الجنسیةلسحاقیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الهویة اب مركز الموارد الخاص 

2702-993-703 

lgbtq.gmu.edu 

 

 وخطط الوجبات  هویة ماسون  ومعرفأموال ماسون 

2870-993-703 

masonid.gmu.edu 

 



 الب سون لخدمات الطامركز م

2000-993-703 

mssc.gmu.edu 

 

 الخدمات العسكریة 

1316-993-703 

Military.gmu.edu 

 

 الجدد  الطالب العائلة و برامج

2475-993-703 

ofps.gmu.edu/masonfamily.gmu.edu 

 

 وقوف السیارات والمواصالت 

2710-993-703 

parking.gmu.edu 

 

 باتریوت تك

4100-993-703 

gmu.bncollege.edu 

 

 شرطة ال

 703-993-2810غیر الطوارئ: 

 911الطوارئ: 

police.gmu.edu 

 

 

 عمید/التعلیم الجامعي 

3794-993-703 



provost.gmu.edu 

 

 المسجل 

2441-993-703 

registrar.gmu.edu 

 

 مرافقة الحمایة أو الخدمات  

 703-993-2810فیرفاكس: 

 703-993-8070أرلینغتون: 

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 

 703-993-2831فیرفاكس: 

 703-993-4863أرلینغتون: 

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 التوظیف بالجامعة 

2370703-993- 

Careers.gmu.edu 

 

 الجامعة  عن معلومات

1000703-993- 

info.gmu.edu 

 

 دورات وبرامج الجامعة 

3794703-993- 

transitions.gmu.edu 
 

 

 الكلیات والمدارس 
 

 التربیة والتنمیة البشریة كلیة 

2010703-993- 



cehd.gmu.edu 

 

 كلیة الهندسة والحاسبات 

1505703-993- 

volgenau.gmu.edu 

 

 كلیة الصحة والخدمات اإلنسانیة 

1901703-993- 

chhs.gmu.edu 

 

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

8720703-993- 

chss.gmu.edu 

 

 كلیة العلوم 

3622703-993- 

cos.gmu.edu 

 

 كلیة الفنون المرئیة والمسرحیة 

8877703-993- 

cvpa.gmu.edu 

 

 

 كلیة الشرف 

1110703-993- 

honorscollege.gmu.edu 

 

 مدرسة جیمي وروزالین كارتر للسالم وحل النزاعات 



1300703-993- 

carterschool.gmu.edu 

 

 مدرسة شار للسیاسة والحكومة 

2280703-993- 

schar.gmu.edu 

 

 كلیة إدارة األعمال

1880703-993- 

business.gmu.edu 

 

 مدرسة الدراسات التكاملیة 

1436703-993- 

Integative.gmu.edu 

 

 

 


