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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 التحقق  حالة قيد 6355 :مالحظة
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 

 40 قضاء كسروان   34 الشوف قضاء   126 المتن قضاء   116 قضاء بعبدا   97 محافظة بيروت 

 7 جونيه صربا   3 ة الناعم   8 برج حّمود   8 الشياح   2 سة يعين المر

 1 جونيه كسليك   1 ة بعل الناعم  11 سن الفيل   4 الجناح   1 راس بيروت 

 3 ذوق مصبح   5 شحيم  1 حرش تابت   3 االوزاعي   6 المنارة 

 4 أدونيس    2 كترمايا   1 جسر الباشا   6 حسن ئر ب  2 قريطم

 1 جونيه حارة صخر   1 سبلين   6 جديدة المتن   1 ية المدينة الرياض   7 الروشة 

 3 جونيه ساحل علما   6 برجا   4 البوشرية   4 الغبيري  10 الحمرا 

 1 كفر ياسين   2 عين االسد  3 الروضة    5 عين الرمانة    8 المصيطبة 

 1 طبرجا   1 جدرا  3 سد البوشرية   3 فرن الشباك   1 وطى المصيطبة 

 3 أدما    1 المغيرية    3 ة السبتي   16 حارة حريك   4 مار الياس 

 1 صفرا  ال  1 القريعة   9 الدكوانة   3 الليلكي   2 تلة الخياط 

 1 بوار ال  1 الزعرورية   2 المكلس   15 برج البراجنة   1 الصنائع 

 1 بلونة   1 بسابا )الشوف(   4 أنطلياس   8 المريجة    1 يف الظر

 1 سهيلة    2 الجاهلية   5 جل الديب   1 ويطة الغدير حت  3 المزرعة 

 2 داريا )كسروان(   2 بطمة   4 النقاش   6 بعبدا   2 برج أبي حيدر 

 2 جعيتا   2 الخريبة    4 الزلقا   6 الحازمية    2 البسطة الفوقا 

 1 غزير   1 معاصر الشوف   1 بياقوت   11 الحدث   14 يدة طريق الجد

 1 برج الفتوح )فتقا(   2 قيد التحقق   1 الضبية   1 الجمهور    8 ع براس الن

 1 شننعير   50 طرابلس قضاء   1 مزرعة دير عوكر   3 كفر شيما   5 سطة التحتا الب

 1 دلبتا   1 الزيتون   3 المنصورية )المتن(   1 وادي شحرور    5 األشرفية

 1 قليعات  ال  1 الحديد    1 نية يشوالد  2 بسابا    13 قيد التحقق 

 1 عشقوت  4 القبة   3 الفنار   2 الهاللية )بعبدا(   5 قضاء مرجعيون 

 2 قيد التحقق   2 الزاهرية   4 عين سعادة  1 العربانية   1 رجعيون م

 7 البترون قضاء   3 التبانة   1 بقنايا   6 قيد التحقق   1 لوك برج الم

 2 شَكا  12 1طرابلس  ءمينا  9 بصاليم   27 جبيل قضاء   3 الخيام 

 1 وجه الحجر   1 2طرابلس  ءمينا  1 نابيه   1 جبيل   2 قضاء حاصبيا 

 1 تنورين التحتا   1 قلمون ال  3 قرنة شهوان   1 مستيتا   1 حاصبيا 

 1 تنورين الفوقا   7 بداوي ال  2 الربوة   4 قرطبون   1 لوات الخ

 2 قيد التحقق   18 قيد التحقق   3 ديك المحدي   6 يت عمش  81 عاليه قضاء 

 46 زحلة قضاء   16 زغرتا قضاء   1 عين عار   2 حاالت  13 شويفات العمروسية  ال

 1 زحلة الراسية   1 زغرتا   2 مزرعة يشوع   3 حصرايل   16 حي السلم   

 6 زحلة حوش االمراء  1 رشعين  5 زكريت   5 نهر ابراهيم   4 خلدة   

 1 فرزل  ال  3 حرف )أرده(   2 بكفيا   1 منصف ال  6 اء  شويفات االمرال 

 3 حزرتا   1 مجدليّا    1 المياسة   1 فرحت  26 عرمون   

 2 وادي العرايش   2 إهدن  2 برمانا )المتن(   1 حصون   3 بشامون   

 1 مكسة  1 سبعل    1 الرويسة )برمانا(   1 فتري  4 بليبل   

 3 تعلبايا   3 ة مرياط  2 بعبدات   1 تحقق قيد ال  2 حومال   

 2 جديتا   4 قيد التحقق   2 بيت مري   19 الكورة قضاء   1 عاليه   

 7 سعدنايل   58 صيدا  ء قضا  1 عينطورة )المتن(   1 أميون   1 كحالة  ال 

 2 قب الياس   1 صيدا القديمة   6 قيد التحقق   1 كوسبا   1 عيتات   

 6 بر الياس   1 هاللية  ال  9 ية الضنية منالاء ضق  2 بتوراتج   2 سوق الغرب   

 3 مجدل عنجر   5 حارة صيدا   5 منيه   2 كفريا )الكورة(   1 مجدل بعنا   

 3 كفر زبد   2 مية ومية ال  1 سير الضنية   1 دده  1 عين داره   

 6 قيد التحقق   4 عين الحلوة   1 إيزال   5 أنفه   9 عكار محافظة 

 6 ور قضاء ص  1 مجدليون   2 بخعون   2 راس مسقا   1 ببنين 

 1 جويا   4 عبرا    16 البقاع الغربي قضاء   1 البحصاص   1 نهر البارد 

 1 طير حرفا   1 قرية )صيدا( ال  5 مشغرة  2 ضهر العين   1 بزال 

 4 قيد التحقق   1 بقسطا  2 منصورة  ال  1 برسا   1 فنيدق 

 8 بنت جبيل قضاء   2 عين الدلب   1 كامد اللوز   1 نخلة   1 وادي خالد 

 5 رميش   2 غازية ال  1 تل زنوب   15 بعلبك قضاء   4 قيد التحقق 

 1 تبنين   1 مغدوشة  1 غزة  4 بعلبك   9 الهرمل قضاء 

 1 سلطانية  ال  1 زيتا   3 يمة الحر حوش   1 تمنين الفوقا   6 هرمل ال

 1 كونين   1 خرايب )صيدا( ال  3 صويري  7 سرعين الفوقا   3 قصر  ال

    1 بابلية ال  3 النبطية قضاء   1 طليا   2 راشيا قضاء 

 136 قيد التحقق   1 صرفند ال  1 نبطية التحتا ال  1 بريتال   1 راشيّا الفوقا 

    1 تفاحتا   1 نبطية الفوقا ال  1 قيد التحقق   1 قيد التحقق 

    1 مروانية ال  1 قيد التحقق      2 جزين قضاء 
    1 عنقون         1 قرية )مكنونية( 

    26 قيد التحقق         1 ةدير مشموش
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 ميةصابات اليو ى الوبائي حسب عدد اإلالمنح
 

 
 
 

 (أيلول 23 - أيلول 10اليومي ) الفحوصاتمن عدد  نسبة الحاالت اإليجابية
 

 
 
 

 القضاءحسب  النشطةتوزع الحاالت 
 

 
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع 

 

 ات الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلوم  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

http://drm.pcm.gov.lb/


 http://drm.pcm.gov.lb على الرابط: وكافة التعاميم الرسمية الصادرة   قريريمكن االطالع على الت
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 
 

 القضاء حسب الشفاءتوزع حاالت  
 

 

 
 
 

 توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية
 

 
 
 
 

 لعمرية فاة حسب الفئة اتوّزع حاالت الو 
 

 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 مة الصادرة عن وزارة الصحة العا المعلومات    :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 تمعدل عدد األيام الذي يتضاعف فيه عدد الحاال
  

 
 

 

 نة السكتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطق
 

 
 
 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية

   
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع 

 

 ادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات الص   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 

 

الجنس  توّزع الحاالت حسب  الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  
 

  

 

 
 
 

 مة( المنصر ساعة  24الـ )خالل  الين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغعدد األسّرة المتوافرة للمصاب

 
 

 في مختلف المحافظات حسب المستشفيات: 19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  لالطالع 
 ps://gisleb.cnrs.edu.lb/portal/apps/opsdashboard/index.html#/34b32db8030d4f229fc5db9ab686cca9htt يوتر:الكومبعبر 

 d/index.html#/976d6a23afc54fdd8cba04f1ab971d2bhttps://gisleb.cnrs.edu.lb/portal/apps/opsdashboar :عبر الهاتف

 ة عن وزارة الصحة العامة المعلومات الصادر   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :لمرجعا
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  المنصة االلكترونية لتتّبع التزام القطاعات في إجراءات التعبئة العامة   
 

  

 
ح كافة إلجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا لفتبناء على التوصية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمتابعة ا

اليدين(، تم إنشاء منصة   آلمنة، وضع الكمامة، وتعقيمالتعبئة العامة )المسافة ا  تااللتزام بتطبيق إجراءاالقطاعات شرط  
 الكترونية خاصة تتيح مراقبة وقياس نسبة االلتزام من قبل مختلف القطاعات بشكل مستمر. 

 http://bit.ly/covidsectordataالطالع على النتائج التفصيلية اليومية على الرابط التالي:  ن ايمك

 
 9/2020/ 23اإلجراءات قيد التنفيذ       

 وزارة الصحة العامة

 
 فحوصاتمن قبل وزارة الصّحة العامة اللبنانية إلجراء  صدر عن وزارة الصحة العامة الالئحة المحّدثة للمختبرات المعتمدة   -

PCR فيروس كورونا )مرفق نسخة عن أسماء المختبرات في نهاية التقرير(. ل 
حيث تم  ،  2020أيلول    21و  20ريخ  فية للرحالت القادمة إلى لبنان بتاعامة نتائج فحوصات إضاصدر عن وزارة الصحة ال -

 بين الوافدين توّزعت على الرحالت التالية:   إصابات جديدة 8تسجيل 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة الشركة رحلة قادمة تاريخ 

 Air France 566 1 يس بار 20-9-2020

 1 826 ركة التركيةالش إسطنبول 

 MEA 266 1 إسطنبول 

 MEA 268 3 إسطنبول  21-9-2020

 MEA 266 1 إسطنبول  

 1 139 الشركة العراقية  النجف 

  8 المجموع
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 الصليب األحمر اللبناني  
عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

5148 
حالة  58)

 جديدة( 
 

عدد مراكز اإلسعاف 
 التي تستجيب 

عدد فحوصات  48
PCR تم ي لتا
ها إلى  نقل

 المختبرات 
 

45,389 
(237 

فحصاً 
 جديداً(
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 

 إجراءات الوقاية 

233049 
يداً مستف 547)

 جديداً(
 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

77266 
مستفيداً  60)

 جديداً(
 

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة 

 محلية 

8601 
 

عدد المسعفين  
 لمدّربينا

عدد المتطوعين   1498
بين على نقل  المدر

 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8440 
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  

 المدربين على التوعية 

عدد المدربين  550
إقامة   على

 توعية حمالت

291 
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات  
 لشركات الوقاية في ا

967 

ق  لمراف عدد ا
 التي تّم تعقيمها 

536 
مرافق   10)

 ( جديدة

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم 

 توزيعها

عدد المعدات   1236031
 التي تم توزيعها

90047 
(188 

مجموعة 
 جديدة( 
 

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4212 
 انمستفيد)

 ( انجديد

   
 

     

 ةسكريوالعاألجهزة األمنية 
 المهام الجهة 

 . CIMICائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري اعدات غذتوزيع مس - الجيش 
 . إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات -
 وباء.  فيها ال ينتشرمساندة األجهزة األمنية في عزل المباني واألحياء التي  -

المديرية العامة  
 لقوى األمن الداخلي 

في    Radissonالبلديات في عزل بلدة برقايل )عكار(، مركز عزل في بلدة دميت )الشوف(، فندق مؤازرة   -

 في الحمرا )بيروت(.   Golden Tulipعين المريسة )بيروت( وفندق  
 تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة:  -

المحاضر منذ مجموع  ساعة المنصرمة  24الل الـ الضبط خ عدد محاضر

 0 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 20642 بيروت  0 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 18813 جبل لبنان 27 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 27 المجموع 
 8047 البقاع

 6784 الشمال 

 6803 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع لبنانجبل  بيروت 

 61089 المجموع 18 0 9 0 0
 -  

المديرية العامة  
 لألمن العام

 .  دية الحدوديشخصاً عبر مركز العبو 216دخول  بعةتام -
 عابر الحدودية.  لوبة في المطار وعلى المرافئ والممتابعة تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المط -
   . ياس الهراوياألمن الداخلي في مستشفى ال  وفاة عسكري في قوى التبليغ عن  -
 لحاالت المؤكدة في مختلف المحافظات.  عدد االتبليغ عن  -

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 حافظات اللبنانية.  الحاالت المؤكدة في مختلف المعدد التبليغ عن  -
ساعة    24التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ    راربق  منسبة االلتزاالتبليغ عن   -

 المنصرمة: 
 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

  - % 36 ال التزام % 60 غير محدد % 37 % 48 % 51 % 25

 

 وزارة األشغال العامة والنقل
 ساعة المنصرمة(  24الـ   )خاللرفيق الحريري الدولي  مطار

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 28 عدد الرحالت  31 عدد الرحالت 

  3362 عدد المغادرين 2270 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 مستوعبات  طرطوس  1 نفط جية لا 1 تبيرو

    مستوعبات  الهند  1

 فيول أويل  قمرفأ الذو 1    الجية 

 2 2 المجموع
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 عامة إجراءات  /قرارات 
 

م  وط العامة للقدو يتضّمن الشر  2020أيلول    21ج بتاريخ  في الخارية  نان بعثات اللب لى جميع الن تعميم إغتربي ر عن وزارة الخارجية والمصد -
األجنبية  على السفارات  الوزارة  مت  كما عمّ .  اجهة فيروس كورونااءات الوقائية لموتوصيات لجنة متابعة التدابير واإلجرناء على  ب لبنان  إلى  

ءات  حول اإلجرا  والنقل  غال العامةشالعامة للطيران المدني في وزارة األ  ر عن المديرية عميم الصادية في الخارج الت نان في لبنان والبعثات اللب 
جهة الفيروس في  موافي    للبنانيينامع السفارات أوضاع  الوزارة  تتابع    ا . كم2020أيلول    23من  ء  بتدانان افدين إلى لب كافة الوا المتعلّقة ب 

 لبنان لمواجهة األزمة. لى رد إبخصوص المساعدات التي ت تنسيق مع السفارات األجنبية إلضافة إلى الالخارج، با
   

إلحاقاً بالتعميم رقم    0202أيلول    22بتاريخ    53/2التعميم رقم  ة للطيران المدني في وزارة األشغال العامة والنقل  المديرية العام  عن  صدر -
 إلى الئحة الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة في لبنان.  Radisson Blue Verdunأضيف بموجبه فندق  52/2

 
 التوصيات التالية:   21/9/2020بتاريخ وقائية لفيروس كورونا ءات الة التدابير واإلجراصدر عن اجتماع لجنة متابع -

ال • لبرتوكول احتواء  قيام وزارة الصحة  المؤسسات االستشفائية والصحية  اتباع  التأكد من  الوبائي،  الترصد  برنامج  بتفعيل عمل  عامة 
بخمسة أيام كحد أدنى، وضع خطة لرفع عدد  الطين جراء الفحوصات للمخالمختبرات تحديد توقيت إ  المخاطر المتفق عليه، التعميم على

الخاصة    المستشفياتالتعرفة المقترحة الستقبال حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في    دراسة وإقرار للمخالطين،    PCR فحوصات الـ 
 سات االستشفائية.االلتزام بآلية استقبال ودخول وخروج المرضى المصابين بفيروس كورونا في المؤس  وتفعيل

لجهات الدولية المانحة العمل على تفعيل  تتولى ايام وزارة الصحة العامة بدفع البدل المادي المستحق لمدراء مراكز العزل على أن  ق •
 .  التنسيق وتأمين الكلفة التشغيلية لهذه المراكز

بوضع خط طوارئ من قبل كل    والممرضين في لبنانقيام نقابة المستشفيات الخاصة واألطباء في بيروت والشمال ونقابة الممرضات   •
مشكلة أو شكوى مرتبطة بعدم أو سوء تطبيق برتوكول احتواء  ي القطاع الصحي لإلبالغ عن أي  منهم ووضعها بتصرف العاملين ف 
 واالستشفائية.    المخاطر داخل المؤسسات الصحية

رونا في جميع المستشفيات المصنفة فئة "أ"  قيام نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة بالعمل على فتح وتشغيل أقسام خاصة بمرضى كو •
 ات والعاملين في هذه األقسام.  مع تأمين الحوافز لألطباء والممرضين والممرض

الثالثة من خطة إعادة فتح القطاعات المعممة سنداً للتوصيات   إجراءات المرحلة قيام وزارتي الداخلية والبلديات ووزارة السياحة بتفعيل •
 لجهة اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المخالفين.   2020آب  26الصادرة بتاريخ 

امة  ة في مستشفى ضهر الباشق لنزالء السجون المصابين بفيروس كورونا من قبل وزارة الصحة العتأمين أسّرة وغرف عناية مركز •
 الجهات الدولية المانحة.  بالتعاون مع 

 ن.  قيام وزارة العدل بالعمل على التخفيف من اكتظاظ السجو •

حية من قبل وزارتي الصحة العامة والشؤون  وضع خطة عمل لالستجابة واحتواء الحاالت المصابة بفيروس كورونا في دور الرعاية الص •
 االجتماعية.  

اليومي الصادر عن • التقرير  ا  تضمين  العمليات  المصابة لكل ألف مقيم  غرفة  الحاالت  تفاعلية تظهر  الكوارث خريطة  لوطنية إلدارة 
 عشر يوماً خلت في كل قضاء ليصار إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة.   ألربعة

   اعات والعمل على تنفيذ وتفعيل كافة التوصيات مع استمرار تقييم واقع االنتشار الوبائي.الترّيث بإغالق القط •

 ات الوقائية.  عالم بتعميم التوصيات على المواطنين بهدف التوعية وااللتزام بالتدابير واإلجراءقيام وزارة اإل •
 

إلى جميع شركات    2020أيلول    21بتاريخ    52/2التعميم رقم  ل  صدر عن المديرية العامة للطيران المدني في وزارة األشغال العامة والنق -
تداء طار رفيق الحريري الدولي حول اإلجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان اب الطيران وشركات الخدمات األرضية العاملة في م 

 .  2020ل أيلو 23من 
 

المتعلق بتعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية،    17/9/0202تاريخ    1129رقم  الداخلية والبلديات    وزارة  تطبيق قرار  -
صباحاً من كل يوم،  الليل لغاية الساعة السادسة  ج والولوج إلى الشوارع بين الساعة األولى من منتصف  العمل بتوقيت منع الخرو   أبقى  الذي

 .  16/9/2020الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بتاريخ   وأقًر التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات
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 مخالفات قرارات التعبئة العامة

 تجمعات مطلبية ومظاهرات.  -
، تعقيم اليدين، الحفاظ  واألسواق )وضع الكمامة أو قناع الوجهلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في عدد من المحالت  عدم اال -

 . على المسافة اآلمنة( 
 شغال في عدد من المطاعم ومراكز ألعاب التسلية. % من اإل 50عدم االلتزام بنسبة الـ  -
 تجمعات في مناسبات اجتماعية.  -
 ج الفحوصات المخبرية. ام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائ عدم التز -
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 PCR وصات الـالئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فح

 
 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمؤھلة  الحكوميةالمختبرات 
 المختبر وقع الم 

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

 ي مستشفى حلبا الحكوم حلبا 

 مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 مستشفى البترون الحكومي  البترون 

 مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان

 بّري الحكومي الجامعي   نبيهمستشفى  النبطية 

 الحكومي ينتبنمستشفى  تبنين 

 مستشفى بنت جبيل الحكومي  نت جبيل ب

 مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

 الحكومي وي ئيس الياس الهراالرمستشفى  زحلة

 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمختبرات الخاصة المؤھلة 
 ختبرالم  الموقع 

 AUBMC األميركية مستشفى الجامعة  بيروت 

  Hôtel Dieu de France ديو الجامعي  مستشفى أوتيل بيروت 

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف( – وعيةاليس مختبرات رودولف ميريو )الجامعة   بيروت 
(Université Saint-Joseph)  

 George-Saint UMC Hospital  مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي بيروت 

 General Makassed Hospital  مستشفى المقاصد بيروت 

 LAU Medical Center - Rizk Hospital الجامعي رزق مستشفى  بيروت 

 CHU - Geitawi Libanais Hospital  الجامعي الجعيتاوي ستشفى اللبناني م بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire   ديةالورمستشفى  بيروت 

  Doctors’ Center  مختبر مركز األطباء بيروت 

  Fontana Laboratories  حمرا(انا )المختبر فونت بيروت 

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة بيروت 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مارك السان  مختبر  بيروت 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) ديثة الح المختبرات  الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) الساحل  مستشفى  الغبيري 

  Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة 

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

  National Diagnostic Services Company (NDSC) كومباني  سيرفسر ناتيونال دياغنوستك مختب حريك  حارة

 Center Diagnostic Medical  الطبية التحاليلمركز  -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  الجناح 

 Mount Lebanon Hospital  انمستشفى جبل لبن دا بعب

 Hadath – George-Saint Hôpital  مستشفى السان جورج الحدث بعبدا 

  Laboratory Al Hadi    مختبر الهادي بعبدا 

 Liban- INOVIE مختبر بعبدا 

 Sacré - Coeur Hôpital  مستشفى قلب يسوع الحازمية 

 Clinigene  مختبر كلينيجان الحازميّة 

 Dr. Samir Serhal Hospital سرحال  ى مستشف المتن 

 Life for Trans medical  مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن 

 Haroun Hospital  مستشفى هارون الزلقا 

 Bellevue Medical Center (BMC) بلفو  مستشفى  المنصورية 

 Haykal Albert Hôpital  مستشفى هيكل الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) كز الشمال مر االستشفائي زغرتا
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 Mazloum Hospital  مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital  مستشفى المنال  طرابلس 

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانية المعهدوالبيئة، صحة مختبر ميكروبيولوجيا ال طرابلس 

 Secours des Dame-Notre – CHU  ستشفى سيدة المعونات الجامعيم جبيل 

 Boulos & Akiki Lab  وبولسمختبر عقيقي  جبيل 

  Wakim Centre Médical  مختبر واكيم جونية 

 Hospital Wzein Ain  وزين عبنمستشفى  الشوف 

 UMC Hospital Hammoud  مستشفى حمود الجامعي صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) الكريم  مختبر  صيدا 

 Hospital Harb Ragheb Sheikh  مستشفى الشيخ راغب حرب النبطيّة 

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ  النبطية 

  Jabal Amel Hospital  مستشفى جبل عامل صور

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) المشرق  مختبر  صور

  Hospital University Dar Al Amal  دار األمل الجامعيمستشفى  بعلبك 

 Hospital General Khoury  مستشفى خوري زحلة

 MCC (Center Care Medical)  مختبر ميديكال كير سنتر زحلة

 
 العسكرية المستشفياتمختبرات 

  Hôpital Central Militaire  المستشفى العسكري المركزي في بيروت بيروت 

 

  Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات خذألبرات المؤھلة المخت
 Medical Diagnostic Treatment تريتمانت سنتر )الحمراء(  دياغنوستكديكال مختبر مي بيروت 

Center (MDTC)  

 ALS CIC SAL Med-Lab الجفينور – لحمراء ب امختبر ميد ال  بيروت 

  Itani Medical Laboratories  مختبرات عيتاني بيروت 

 ABC Laboratories  مختبر أ ب سي األشرفيّة 

 Mouawad Medical Laboratory   ض الطبيةمختبرات معوّ  الشياح 

  Rihan Medical Center  مختبرات الشياح )د. فؤاد ريحان( الشياح 

  Lab Expert  مختبر إكسبرت الب المنصوريّة 

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك 

 Rayyak Hospital  رياقمستشفى  رياق 
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