Y%S ,xld inr.uqj úYajúoHd,h
újD; iy ÿria: wOHhk flakaøh
bx.%Sis iy;slm;% mdGud,dj
Certificate Course in English

bx.%Sis ämaf,dAud mdGud,dj
Diploma in English

සුදුසුකම් අ.හපො.ස. සාමානය හපළ ඉංග්රීසි ෂය ය සතව ස සමත්වීම. එහසේ හනොමැතික අයදුම්කරුසන්
ඇතුලත්වීහම් පරී් ණහයන් සමත් ෂයය යුතුය.

කාල සීමාව මාස 6 කි
(සති අන්ත )

ොඨමාලා ගාස්තු
රු. 10,000.00

කාල සීමාව වසරකි
(සති අන්ත )

ොඨමාලා ගාස්තු
රු. 18,000.00

කාල සීමාව වසරකි
(සති අන්ත )

ොඨමාලා ගාස්තු
රු.30,000.00

කාල සීමාව මාස 9 කි
(සති අන්ත )

ොඨමාලා ගාස්තු
රු. 20,000.00

සුදුසුකම් අ.හපො.ස. සාමානය හපළ ඉංග්රීසි ෂය ය සඳ ා “A” හ ෝ “B” සාමාර්ථය් ලබා තිකබීම හ ෝ ඉංග්රීසි
සාතව ය ෂය ය සඳ ා “C” සාමාර්ථය් හ ෝ ඊට සැඩි සාමාර්ථය් ලබා තිකබීම හ ෝ අ.හපො.ස. (උ.
හපළ ) සාමානය ඉංග්රීසි ෂය ය සඳ ා සාමානය සාමාර්ථය් ලබා තිකබීම හ ෝ හමම ඒකකය මගින්
පසත්සනු ලබන ඉංග්රීසි සහතික ෙත්ර ොඨමාලාව සමත් වී තිකබීම
(කමම ොඨමාලාව සාේථකව නිමකරන සිසුන්හට ඉංග්රීසි උසස් ප්ලෝකලෝමාව හැද්ිරිය හැක.

mrs.Kl uDÿldx. bxðfkare
ämaf,dAud mdGud,dj
Diploma in Software
Engineering

සුදුසුකම් අ.හපො.ස. (සා.හපළ) , අ.හපො.ස. (උ.හපළ) හ ොරතුරු ා සන්නිහේදන ා් ණ ෂය ය සමත්වීම
හ ෝ අ.හපො.ස. (උ.හපළ) සමත්වීම හ ෝ ශ්රී ලංකා සබරුව ස ෂයවවසෂයදයාලය මගින් පසත්සනු ලබන
ෙරිගණක හා කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ සහතිකෙත්ර ොඨමාලාව සමත් වීම හ ෝ හ ොරතුරු
ා් ණ ්හ ේත්රහේ පිළිු
ැකි පාඨමාලාස් දාරා තිකබීම.

mrs.Kl yd f;dr;=re ;dlaIKh ms<sn| iy;slm;% mdGud,dj
Certificate in Computer & Information Technology

සුදුසුකම් අ.හපො.ස. සාමානය හපළ සමත්වීම හ ෝ ෂයවවසෂයදයාලය
මගින් අනුම කරනු ලබන හසනත් සුදුසුකම් ලබා තිකබීම.

f;dr;=re ;dlaIKh ms<sn| jD;a;Sh mdGud,d ( IT Professional Course )
Wiia cdjd l%uf,aL ms<sn| iy;slm;% mdGud,dj
Certificate in Advanced JAVA Programming

iqÿiqlï -

mß.Kl wdY%s; Wiia ie,iqï ks¾udKh ms<sn| iy;slm;% mdGud,dj
Certificate in Advanced Computer Aided Drawing

by, iqÿiqlï fyda úYajúoHd,h

fjí wvú mokï fhojqï ixj¾Okh ms<sn| iy;slm;% mdGud,dj
Certificate in Web Based Application Development

iqÿiqlï ,nd ;sîu'

කාල සීමාව මාස 6 කි
(සති අන්ත කසනසුරාද්ා)

ොඨමාලා ගාස්තු
රු. 15,000.00

කාල සීමාව මාස 6 කි
(සති අන්ත කසනසුරාද්ා)

ොඨමාලා ගාස්තු
රු. 15,000.00

කාල සීමාව මාස 6 කි
(සති අන්ත ඉරිද්ා )

ොඨමාලා ගාස්තු
රු. 15,000.00

w'fmd'i ^id$fm<& iu;aùu fyda
u.ska wkqu; lrkq ,nk fjk;a

හමම පාඨමාලාසන්ට ලියාපදංචි වීම සඳ ා අයදුම්පත් ශ්රී ලංකා සබරුව ස ෂයවවසෂයදයාලහේ විවෘත සහ දුරස්ථ අධ්යයන කක්න්ද්රය හස පැමිණ රු.500/- හුසා (ආපසු හනොහුසන) ලබා ු
ැක. නැ හ ොත් www.codl.sab.ac.lk හසබ් අඩෂයහයන් අයදුම්ප
ා ව දල් හුවීම් සේචරපත් භාු කරු
ැක. එ් අයදුම්ප ් සලංගු සන්හන් එ් පාඨමාලාසකට අයදුම් කිරිමට පමණි.
සැඩි ෂයසව ර දුරකථන අංක 045-2280179 න් හ ෝ www.codl.sab.ac.lk හසබ් අඩෂයහයන් ලබා ු
ැක. ( ොඨමාලා ගාස්තු වාරික කද්කකින් කගවිය හැකිය.

අයදුම්ෙත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2017 සැලෝතැම්බේ 15
සම්පූර්ණ කළ අයදුම්පත් අධ්යක්ෂ, විවෘත සහ දුරස්ථ අධ්යයන කක්න්ද්රය, ශ්රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය, තැ .කෙ. 02, කබලිහුල්ඔය යන ලිපිනයට එවීම හ ෝ පැමිණ බාර දීම සිදු කළ
ැකිය. අසම්පූර්ණ අයදුම්පත් ා ප්රමාද වී ලැහබන අයදුම්පත් ප්රතික්හ ේප හකහර්. යම් ොඨමාලාවකට බඳවා ගත හැකි උෙරිම සිසුන් සංඛ්යාව ඉක්මවා අයදුම්ෙත් ලද් විටක දී කතෝරා ගැනීකම්
විභාගයක් මගින් කහෝ සම්මුඛ් ෙරීක්ෂණයක් මගින් අවශය සිසුන් සංඛ්යාව කතෝරා ගැනීම සිදු කකකේ.
කල්ඛ්කාධිකාරි
ශ්රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය

