
 

We would be delighted to see you in the library at any time.  If you have any questions please do not hesitate 
to ask and the staff will be more than happy to assist you 

 

Library @ 

University of Kurdistan Hewlêr  
 

 

External User Support 
 

Services 
 
As a visiting user you may: 

 Request and pay for documents to be scanned and e-mailed to you 

 Request and pay for documents to be printed in either colour or, black and white 

 Request individual bespoke information skills sessions with a librarian 

 Request access to the campus Wi-Fi 

 Book and use private study rooms  

 

Enquiry Support 
 
If you have questions about: 

 Finding books, articles, conference papers, technical reports, or other materials held within the library 
collection(s) of 41,000 items or its electronic databases holding collections of more than three million items 

 Current awareness or research support  

 Accessing our specialised American collection called ‘American Corner’ 

 Copyright concerns 

 
For the above or any other concern or problem related to the library, you may contact the library by one of the 
following methods:  

 Via email at library@ukh.edu.krd 

 Via phone on 964 (0)66 2559106 

 Come in during our opened hours as advertised on the university web page at 

http://www.ukh.edu.krd/library.php 

 Or our Facebook page at 

https://www.facebook.com/ukh.library/?notif_t=page_user_activity&notif_id=1471672051895322 
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ارمەتیت دەدەین.دەبین بەسەردانی کردنت بۆ کتیبخانەکەمان، ئەگەر هەر پرسیاریکت هەیە تکایە دوودل مەبە زۆر بەخۆشحالیەوە یشئیمە دلخۆ  
 

 

 

هاوکاری کردنی میوانانی کتیبخانه: دوای ئە وه ی کە کا رتی میوان بوونت بۆ واژۆ کرا لە ال یەن بەریوه بەر، دەتوانی سوود لە 
 خزمە تگوزاریە کان وەرگری کە لە خوارەوە ئاماژە ی بۆ کراوه:

  
 

 خزمه تگوزاریه کان
 

 وه ک میوانیک ده توانی:
تەکانت بۆ سکان بکریت و بۆتی بنیرین بە ریگەی ئیمیل.* داوا بکە ی و پارە بدەی کە دۆکومین  

داوا بکە ی و پارە بدەی کە دۆکومینتەکانت بۆ لە بە ربگریتە وە بە رەنگ، یان رەش و سپی. *   
انە.* داوا بکەی کە لەگەل یە ک لە ستافە کان ئالو گۆری زانیاری بکە ی بۆ ئە وە ی زیاتر ئاشنا بیت لە بەکار هینانی کتیبخ  

فای بە کار بهینی.-داوا بکەی وای*   
 * ناوت تۆماربکەی بۆ بە کار هینانی ژووری تایبەت .

 
 

 جیبهجی کردنی داواکاریه کانت
 ئەگەر پرسیارت هەبوو دەربارەی:

تیبخانە کە مادده یە لە ناو ک ٤٠٠٠٠* دۆزینەوەی کتیب، بابەت، نووسراوی کۆنفرانس، راپۆرتی تەکنیکی ، یان بابەتەکانی تر کە زیاتر لە 
. کۆکراوەی تێدایە ملیۆن ٣ زیاترلەبە یسی ئەلەکترۆنی کە  مان ، یان دایتا  

 * زانیاری تازه یان  یارمەتیدانی تویژینەوەی زانستی.
.بە کارهێنانی کۆکراوەی تایبەتی ئەمریکی کە پێی دەگووترێت گۆشەی ئەمریکی*   

 * گرنگی دان بە مافی لەبەرگرتنەوە.
 
 

ەندی بە بۆ ئەو خاالنە ی سەرەوە یان هەر پرسیاریک کە پەیوەندی بە کتیبخانەوە هەبیت ، دەتوانی بە یەک لەم ریگایانەی خوارەوە پەیو
 کتیبخانەوە بکەی:

 library@ukh.edu.krd بە ریگای ئیمیل * 
  964662559106* بە ریگای ژمارەی تەلەفۆن 

. ی زانکۆماڵپەڕتانەی کە دیاری کراوە لە * سەردانی کتیبخانە بکە کە کراوەیە لەم کا  

                                                                                                          http://www.ukh.edu.krd/library.php 

 بە ڕێگای پیجی فەیس بووک :*

https://www.facebook.com/ukh.library/?notif_t=page_user_activity&notif_id=1471672051895322  
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