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 إعمام

 (8) عرقم ت 

 الى جميع الطلبة االعزاء

 تخاباتناالعن معلومات /  م

 

عناوين مراكز االقتراع تخابات وناوقات االالتي تتضمن بريطانيا واالنتخابات في  حول نرفق لكم معلومات

 .لالقتراع المطلوبةالوثائق و

 

 

 الملحقية الثقافية / لندن

12/04/1024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرفقات: 

 .معلومات االنتخابات 

 .نشرات خاصة باالنتخابات 

 

 نسخة منه إلى:

  موقع الملحقية االلكتروني. باعالن معلومات االنتخابات فيموقع الملحقية االلكتروني، للتفضل  

 .ملف اإلعمامات 

http://www.iraqiculturalattache.org.uk/


 عناوين المراكز االنتخابية في بريطانيا

 ويمبلي  -لندن في مدينة االنتخابي  عنوان المركز -1

Crystal, 1 Pop in Business Centre, South way, Wembley, London  HA9 0HB 

 

 

 

  لوساوث ه -لندن في مدينة االنتخابي  عنوان المركز -2

Rear of 68 The Green, Southall, Middlx, London  UB2 4BG 

 

 

http://iraqocv.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/خارطة-مركز-الشمال2.jpg
http://iraqocv.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/خارطة-قاعة-ساوثهال.jpg


 مانشستر االنتخابي في مدينة  عنوان المركز -3

Bowlers Exhibition Centre, Longbridge Road, Trafford Park, Manchester, 

M17 1SN 

  

 االنتخابي في مدينة كالسكو  عنوان المركز -4

The Renfield Centre, 260 Bath Street, Glasgow, G2 4JP 

  

 برمنكهام االنتخابي في مدينة  عنوان المركز -5

The Clarendon Suites, 2 Stirling Road, Birmingham, BI6 9SB 

 

 الوثائق المطلوبة

 حديثة يجب تقديم وثيقتين، تحمل احدهما على االقل صورة شخصية

  :الوثائق المطلوبة االساسية

  جواز سفر عراقي نافذ المفعول . -

 .  المدنيةهوية االحوال  -

  شهادة الجنسية العراقية . -

  شرط ان يحتوي على صورة فوتوغرافية . 7591دفتر النفوس العراقي لعام  -

  صورة قيد صادرة من دائرة االحوال المدنية شرط ان تحتوي عى صورة فوتوغرافية . -

   

 :الوثائق الساندة

 بطاقة الناخب االلكترونية . -

 البطاقة التموينية . -

 بطاقة السكن ) باالمكان اعتبارها وثيقة اساسية لرب العائلة فقط ( . -

 اجازة السوق العراقية الحديثة .-

 



 الوثائق الدولية واالجنبية الساندة :

 بطاقة الالجئين الصادرة عن االمم المتحدة . - 

 .ب االحمر او شهادة الهالل االحمرشهادة الصلي -

 .المقيم فيه سوق الصادرة عن البلداجازة ال -

 .امة الصادرة من البلد المقيم فيههوية االق -

 .االقامةجواز السفر الخاص ببلد  -

 شهادة الميالد الصادرة من السفارات العراقية مع وثيقة اخرى ساندة . -

جية العراقية ) نسخة طبق شهادة التخرج من الجامعات االجنبية مصدقة من وزارة الخار -

 .االصل (

 .الوطنية الصادرة من بلد االقامة اللجوءوثيقة  -

 

 

 االوقات

 7172نيسان  / 72 و  71يومي االحد واالثنين المصادفين 

 ساعات االقتراع النتخابات الخارج من الساعة التاسعة صباحا الى السابعة مساء

 

 

 

   :لمزيد من المعلومات

http://iraqocv.co.uk/ 

 البريد االلكتروني:

info@iraqocv.co.uk 

 منشورات المفوضية على الموقع االلكترونيالمصدر: 

http://iraqocv.co.uk/?p=269 
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