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BCS strives to provide high quality service for a reasonable and competitive price for international 
students who are looking for higher education opportunities in Germany: 

 

Table below shows each service and its price “General Price List”: 

Service type نوع الخدمة 
Appr. Cost** 
 التكلفة التقريبية

Service cost 
at BCS*** 
 تكلفة تقديم الخدمة

    

Consultation إستشارة Various Free 

Student health insurance (monthly) (شهريا)  صحيالتأمين  (28 - 100)° € 30 €  

Accommodations (monthly) (شهريا)أماكن اإلقامة و السكن     

Furnished room apartment (studio) starting from 500 - 200 € 450                  شقة مفروشة غرفة واحدة ابتداء من € 

Furnished room in a shared flat starting from  مفروشة في شقة مشتركة ابتداء منغرفة  350 € 200 - 500 € 

Living with a German family starting from 500 - 200 € 400 السكن مع عائلة المانية ابتداء من € 
    

German language course حجز كورس اللغة األلمانية   

Booking German language course (from 6 to 10 
weeks for each course e. g. A1, A2, B1, B2, C1) 

المدة من ستة  -حجز كورس اللغة األلمانية 
 إلى عشرة أسابيع للكورس الواحد

500 – 2000° €  Free 

    

Assistance in obtaining University admissions 

service 

خدمة المساعدة للحصول على القبوالت 

 الجامعية
  

For admission to the preparatory year in a private 
institute (Studienkolleg)  

بول للسنة التحضيرية في معهد خاصق  
3500 – 6000° 

€ 
Free 

For Acceptance letter from the German university 
with- or without condition for bachelor, aster and 
PhD programs. 

الُمساعدة  في الحصول على قبول من جامعة 
ألمانية لدراسة البكلوريوس، الماجستير أو 

 الدكتوراة مع أو بدون شروط
---* 400 - 900 € 

Assistance in finding a place and registering 
at a vocational training/apprenticeship 

خدمة المساعدة في إيجاد مكان و التسجيل في 
 معهد للتدريب المهني

1000 - 2500 € 500 - 2000 € 

    

Pre-departure training, reviewing cover letter, 
CV and motivation letter 

خدمة التدريب، ومراجعة خطاب التغطية، 
 والسيرة الذاتية، ورسالة التحفيز

350 - 600 € 250 - 450 € 

    

Booking a suitable flight ticket to Germany.  حجز تذكرة طيران مناسبة إلى ألمانياخدمة  50 - 100 € 50 € 
    

Opening a blocked bank account. 100 € 150 - 100 خدمة فتح حساب بنكي مغلق € 
    

Transport services from airport to the 
accommodation with in Germany 

   خدمة التوصيل من المطار إلى مكان اإلقامة

Depends on the distance between the airport and 
the accommodation e. g. Train, Taxi, Bus 

يعتمد على المسافة بين المطار واإلقامة على 
 سبيل المثال القطار أو التاكسي أو الحافلة

50 – 500° € 50 - 250 € 
 

   

Table Legend:    

---* Public universities in Germany do not charge or charges very low tuition fees.             
يورو بالفصل الدراسي أغلب الجامعات الحكومية في ألمانيا ال تفرض أو تتقاضى رسوًما جامعية ولكن يدفع الطالب رسوم تسجيل الفصل وهي تقارب المئتان  

Approximate Cost ** 

 التكلفة التقريبية في المانيا
Approximate costs in German to deliver this service or the cost of the service itself °.   

 التكاليف التقريبية لتقديم هذه الخدمة في المانيا أو التكلفة نفسها
Service cost at BCS*** 

 تكلفة تقديم الخدمة لدينا
Cost of this service at the BCS 

 تكلفة هذه الخدمة لدى بيتهوفين سيتي
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