
 IGS Lehrte مؤهالت في


يمكن الحصول على جميع مؤهالت التعليم العام بعد الصف التاسع أو العاشر.

I-HS-Abschluss ١. املؤهل الثانوي 

 I-RS-Abschluss ٢. املؤهل الثانوي


٣.  املؤهل الثانوي املمتد 

٤. مؤهل املدرسة الثانوية


٥. التأهيل املدرسي االختصاصي

املؤهل الثانوي املمتد الذي أخوله لالنتقال إلى أي مستوى أعلى (في املرحلة التمهيدية) ، بما في 

ذلك املستويات العليا في املدارس الثانوية املهنية.

بعد الصف ١٠ 


HS الدرجة: التعليم الثانوي اإلعدادي - درجة -

متطلبات الدرجة:


 جميع املواد مع الصف الرابع على األقل )باستثناء: اللغة األجنبية الثانية(

 االمتحان النهائي )اللغة اإلنجليزية (كتابي + شفهي) ، أملاني ، رياضيات ، امتحان شفهي(


RS الدرجة: الثانوية العليا - درجة -

متطلبات الدرجة:


درجات مناسبة في جميع املواد و:

E × 2 كورس مع العالمة ٤ على األقل لكل منهما

 G × 2 كورس، على األقل العالمة 3 لكل منهما


 مادتني أخريني على األقل العالمة ٣

 االمتحان النهائي (اللغة اإلنجليزية (كتابي + شفهي) ، أملاني ، رياضيات ، امتحان شفهي.

-
الدرجة: املؤهل الثانوي املمتد

متطلبات الدرجة:


E × 3 كورس على األقل العالمة 3

 E × 1 كورس بعالمة 4 على األقل أو

 G × 1 كورس على األقل العالمة ٢


 جميع املواد األخرى متوسط العالمة ٣

 االمتحان النهائي (اللغة اإلنجليزية (مكتوبة + شفهية) ، األملانية ،


 الرياضيات ، االمتحان الشفوي

بعد الصف ٩: 




الدرجة: املدرسة الثانوية بعد الصف ٩

متطلبات الدرجة: 


جميع املواد بالعالمة ٤ على األقل )باستثناء: اللغة األجنبية الثانية(

 املشاركة في االمتحان النهائي ) HS 9اللغة األملانية ، الرياضيات ، االمتحان الشفوي(


الدرجة: التأهيل املدرسي االختصاصي

متطلبات الدرجة: 


املنهج الدراسي FöS التعلم

 جميع املواد بتقدير ال يقل عن 4

 )استثناء: اللغة األجنبية الثانية(


FöS املشاركة في االمتحان النهائي 

 )األملانية ، الرياضيات ، االمتحان الشفوي(


ال يمكن الحصول على درجة أقل من "كاٍف" إال في مادة واحدة من االمتحان النهائي الكتابي.
 في ظل ظروف معينة ، يمكن تطبيق لوائح املعادلة ، والتي عادة ما يقررها مؤتمر الفصل


