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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 98 ن المتقضاء   95 كسروان قضاء   116 بعبدا قضاء   47 الشوف قضاء   72 محافظة بيروت 

 9 برج حّمود  7 نيه صربا وج  7 الشياح   1 الدامور   4 المنارة 

 5 سن الفيل  4 جونيه كسليك  5 الجناح   2 ةالناعم  1 قريطم

 0 حرش تابت   8 ذوق مكايل   2 االوزاعي   2 ةحارة الناعم  1 ة الروش

 3 جديدة المتن  5 جونيه غدير  5 حسن بئر  3 شحيم  9 الحمرا 

 3 البوشرية   8 ذوق مصبح  1 الغبيري   2 ود مزب  2 المصيطبة 

 1 الدورة    6 أدونيس   4 عين الرمانة   2 عانوت   3 الياس  مار

 1 الروضة    4 جونيه حارة صخر   1 فرن الشباك  2 برجا   1 الظريف 

 5 سد البوشرية  3 جونيه ساحل علما   16 حارة حريك   1 عاصير ب  1 الحصن  ءمينا

 1 ة السبتي  2 كفر ياسين   3 الليلكي   3 الجية  8 عة المزر

 3 الدكوانة  3 ة أدما والدفن  26 برج البراجنة   1 جدرا  2 حيدر  أبيبرج 

 4 أنطلياس   2 الصفرا    4 المريجة   1 وادي الزينة   2 الفوقا ةالبسط

 2 جل الديب   2 وار الب  5 تحويطة الغدير   1 علمان الضيعة   10 الطريق الجديدة

 2 النقاش   7 عجلتون  10 بعبدا  3 ة الورداني  2 راس النبع  

 3 الزلقا   6 بلونة   3 الحازمية    2 بشتفين   1 الجميزة 

 1 بياقوت   1 السهيلة   1 الفياضية   2 كفر حيم  2 األشرفية 

 2 الضبية   3 عين الريحانة   16 الحدث  3 بعقلين   23 قيد التحقق

 5 المنصورية   1 جعيتا   0 سبنيه   1 عينبال   39 طرابلس قضاء 

 2 الفنار   2 غزير   3 كفر شيما   2 الجاهلية   1 طرابلس القبة 

 3 روميه   1 معاملتين   1 العبادية   1 حصروت   2 طرابلس الزاهرية 

 2 بصاليم   1 اب كفر حب  3 د التحققيق  1 عين قني   20 1طرابلس  ءمينا

 2 المطيلب   2 شننعير   12 عكار  محافظة   2 تا عابق  1 البداوي 

 3 بيت الشعّار   1 غوسطا  1 عبوديةال  1 عين وزين  15 قيد التحقق

 1 ديك المحدي  1 بزمار   1 نهر البارد  1 بتلون  9 الكورة قضاء 

 1 مار يوسف   1 ريفون   1 عبدة ال  1 جباع   1 كفر حاتا  

 5 مزرعة يشوع  2 عشقوت   1 قبعيت   1 الباروك   2 أنفه 

 4 زكريت   4 فيطرون  1 عيون الغزالن   5 قيد التحقق  2 راس مسقا 

 5 قرنة الحمرا  1 رعشين  2 مشمش    59 ه لي عاقضاء   1 ضهر العين 

 2 برمانا   1 ميروبا   1 فنيدق  1 شويفات العمروسية    2 برسا 

 2 ي بيت مر  2 حراجل   1 مجدال   9 حي السلم     1 قيد التحقق

 1 المروج   4 قيد التحقق  3 قيد التحقق  6 خلدة     7 زغرتا قضاء 

 1 مرجبا   123 صيدا قضاء   2 بشري قضاء   7 شويفات االمراء     3 زغرتا 

 2 عينطورة    1 صيدا الوسطاني   1 بشري   2 دير قوبل    1 علما

 1 ضهور الشوير   6 هاللية ال  1 بلوزا   6 عرمون )عاليه(    2 مزيارة 

 1 بسكنتا   1 قياعة  1 المنية الضنية قضاء   2 )عرمون(  ةمونسال   1 قيد التحقق

 10 قيد التحقق  6 حارة صيدا   1 دير عمار   10 بشامون    13 البترونقضاء 

 4 راشيا قضاء   2 مية وميةال  29 زحلة   1 بليبل     3 بترون 

 1 بّكيفا    12 عين الحلوة  1 زحلة حوش الزراعنة   7 عاليه     1 هري 

 1 ضهر االحمر   1 صالحية  ال  1 ربارة  زحلة الب  1 ال  عين حا   1 مار جبيل س

 1 خربة روحا   12 مجدليون  4 زحلة المعلقة   1 القماطية   1 عرطز 

 1 رفيد   5 عبرا   4 زحلة حوش االمراء  1 عبيه     1 بجدرفل

 50 صور قضاء   1 بقسطا   1 فرزل  ال  2 بتاتر     1 كفر حلدا

 3 صور البص    1 عين الدلب  1 حقل حمانا   1 المريجات )عاليه(     5 قيد التحقق

 2 ديةصور الرشي  1 غازية ال  1 أبلح  2 قيد التحقق  10 البقاع الغربي قضاء 

 1 صور معشوق   3 مغدوشة  2 كسارا   46 جبيل قضاء   2 مشغرة 

 6 برج الشمالي   1 أرزي   2 مكسة  8 جبيل   1 فار خربة قن

 2 قانا   2 خرايب ال  4 تعلبايا   1 مستيتا   1 خيارة 

 1 معركة  4 زرارية ال  2 جديتا  3 بالط   1 خيارة العتيقة 

 1 رشكنانيه  1 نصارية أ  1 قب الياس   1 إده   2 حوش الحريمة

 1 صديقين   1 بابلية ال  1 ة حوش مندر  5 عمشيت  2 مرج ال

 1 بازورية ال  1 مزرعة القريِة   2 بر الياس   1 كور الهوا   1 قيد التحقق

 1 شهابية ال  6 صرفند ال  2 قيد التحقق  2 جدايل   10 بعلبك قضاء 

 3 طورا   1 بيسارية ال  23 النبطية قضاء   1 نهر ابراهيم  1 بعلبك 

 1 دير قانون النهر   1 حجة  1 لتحتا نبطية ا  2 عن ايا   1 يونين 

 1 صريفا   1 كفر حت ا )صيدا(   1 مزرعة كفر جوز   1 الخاربة    3 بدنايل  

 1 جبال البطم   52 قيد التحقق  2 كفر رمان   2 فتري   1 حوش الرافقة

 1 زبقين    جزين قضاء   1 حبوش   1 بنتاعل   2 تمنين التحتا 

 1 علما الشعب  1 عين المير )إسطبل(   1 حومين الفوقا  2 حبوب   2 فالوي

 23 قيد التحقق  1 شواليق )جزين(   1 صاليمعرب  2 غرفين  9 بنت جبيلقضاء 

    6 حاصبيا قضاء   2 شرقية  14 قيد التحقق  1 رميش 

 167 قيد التحقق   3 حاصبيّا   1 تول   7 مرجعيون قضاء   1 شقرا 
    1 هبّاريةال  4 نميرية ال  1 إبل السقي   1 حداثا

    2 قيد التحقق  2 عب ا  1 قليعة  4 حاريص 

  1 كونين
  1 خيام ال

 2 نصار أ
 

  
   

       1 قعقعية الجسر  1 عديسة  ال  1 برج قلويه

       1 كفر صير   1 ميس الجبل    

       1 يحمر   2 صوانة    

       2 قيد التحقق      
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 مستوى خطر انتشار فيروس كورونا المستجد حسب األقضية ونية لقياس لكتر ة اال المنص
 

 
 والبلديات، لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا : المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية المرجع

 
اء على عدد الحاالت المسّجلة يومياً وعدد  س كورنا حسب األقضية بنتشار فيرومستوى خطر ان معرفة التفاعلية تتيح هذه المنصة 

 السكان في كل قضاء. للمزيد من المعلومات بشكل يومي، يمكن الدخول على الرابط التالي:  
RiskLevelInMunicipalities-https://bit.ly/DRM 

 

  المنصة االلكترونية لتتّبع التزام القطاعات في إجراءات التعبئة العامة   
 

 
 

 
بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمتابعة اإلجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا لفتح كافة القطاعات 

تم إنشاء منصة الكترونية خاصة تتيح  ، وضع الكمامة، وتعقيم اليدين(،  التعبئة العامة )المسافة اآلمنة  تشرط االلتزام بتطبيق إجراءا
اليومية على الرابط  التفصيلية  النتائج  القطاعات بشكل مستمر. يمكن االطالع على  مراقبة وقياس نسبة االلتزام من قبل مختلف 

 http://bit.ly/covidsectordataالتالي:  
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 حاالت المصابة بفيروس كورونا  للعزل النسبة إشغال مراكز 

 
 

التالي:   الرابط  على  الدخول  إشغالها،  ونسبة  العزل  مراكز  توّزع  حول  المعلومات  من  http://bit.ly/DRM-للمزيد 

IsolationCentersProfiles . 
 

ج األمم هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلديات، برنام تجهيز: تم مالحظة
نقابة الممرضات والممرضين في لبالمتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة ا نان، نقابة االختصاصيين في العمل ليونسيف، وزارة الصحة العامة، 

 االجتماعي. 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
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 (تشرين األول 12 - أيلول 29اليومي ) الفحوصاتنسبة الحاالت اإليجابية من عدد 
 

 
 
 

 القضاءحسب  النشطةتوزع الحاالت 
 

 
 

 

 

 القضاء حسب الشفاءتوزع حاالت  
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 توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية
 

 
 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية  

 

 
 

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 

 
 

 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
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 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 

 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  سجنال توّزع الحاالت حسب
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 10/2020/ 12اإلجراءات قيد التنفيذ       
 وزارة الصحة العامة

متزايدة من  - أعداداً  التي تسّجل  البلدات  البلديات السيما في  المخالطين مع  إجراءات تحديد  العامة  الصحة  تتابع وزارة 
 في مختلف المناطق اللبنانية.  PCR الت إجراء فحوصات الـم حمتنظيالحاالت اإليجابية، باإلضافة إلى  

باستكمال   - العامة  الصحة  وزارة  بتاريخ    PCRات  فحوصتفيد  المطار  في  وأجريت  بيروت  إلى  وصلت  لرحالت 
عشر ث تم تسجيل  ، حي10/10/2020و  9و  8إضافة إلى الدفعة األولى من فحوص لرحالت وصلت في    6/10/2020
 ت التالية: ية توّزعت على الرحال( حاالت إيجاب10)

 الت عدد الحا رقم الرحلة الشركة حلة قادمة من ر خ تاري

 3 131 العراقية  دبغدا 6/10/2020

 PEGASUS 567 1 اسطنبول 8/10/2020

 MEA 307 1 القاهرة

 1 828 التركية  اسطنبول

 1 131 العراقية  دبغدا 9/10/2020

 MEA 266 2 اسطنبول

 PEGASUS 756 1 بولطناس 2020/ 10/10

 10  موعمجال
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 اللبناني   األحمرالصليب 
عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

6212 
حالة  41)

 جديدة( 
 

عدد مراكز اإلسعاف 
 التي تستجيب 

عدد فحوصات  48
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

 

48508 
(69 

 فحوصات
 ( جديدة
 

عدد المستفيدين من 
تابعة حمالت م

 إجراءات الوقاية 

234025 
 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

81312 
(250 

مستفيداً  
 جديداً(
 

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة 

 محلية 

8754 
(22 
درباً مت

 جديداً(
 

عدد المسعفين  
 المدّربين

عدد المتطوعين   1498
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
ارة  على إد
الحجر  مراكز  

 الصحي 

8626 
تدرباً م 25)

 جديداً(
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  

 وعية المدربين على الت

عدد المدربين  550
إقامة   على

 توعية حمالت

291 
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

614 
مرافق   8)

 جديدة( 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم 

 توزيعها

عدد المعدات   1240561
 التي تم توزيعها

95122 
 

عدد المستفيدين من 
نصات  الم

 االلكترونية 

4271 
  ينستفيدم 5)

 (جدد
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة 

 . CIMICن المدني العسكري توزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاو - الجيش 
 . إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات -
 فيها الوباء.   ينتشرألجهزة األمنية في عزل المباني واألحياء التي دة امسان -

المديرية العامة  
 الداخلي  األمنى لقو

 لعامة: تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرارات التعبئة ا -
مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

 0   محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة  8/3/2020

 20646 بيروت  0 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 19031 جبل لبنان 153 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 153 مجموع لا
 8077 البقاع

 6879 الشمال 

 6974 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 61607 المجموع 36 3 0 114 0
 -  

المديرية العامة  
 لألمن العام 

عا - لمإلفادة  األول  الرئيس  قرار  الشمال  ن  في  االستئناف  البتحاكم  محاكم  المحاربإقفال  وبعض  ي  ف  كمون 
 األعلى.  س القضاء نسيق مع وزارة العدل ومجلالتلة بمعزوالناطق الم

معنيين وأصحاب المؤسسات في البترون بعدم االلتزام بقرار وزير  ترون الية البغ رئيس بلد فادة عن إبال اإل -
 صابة في البلدة.  الت الميتعلق بعدد الحايما  ى معطيات دقيقة فغير مبني عل ه كونلية لإلقفال الداخ

ل الحاالت المسجلة قد  أن كلفية  خ ى  ة علإقفال البلدار  على قرحمر  ية دير األبلدعتراض من  ن تقديم افادة عاإل -
 حالياً.  قط في البلدةيجابيتين فتماثلت إلى الشفاء ووجود حالتين إ 

 اإلفادة عن التزام البلديات بقرار وزير الداخلية والبلديات:   -
 البلديات التي لم تلتزم بالقرار  البلديات التي التزمت بالقرار 

، عازور، القبيات، الشيخ طابا، مجدال، شقرا، رومين، بنت  ميمس
دبل، ع النميرية، شوربصاليمجبيل، رميش،  برجا،  ، كين، شحيم، 

 حومال

   رميلةالمحمرة، البترون، ال 

 معابر الحدودية.  لمرافئ والمتابعة تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى ا  -
   الحاالت المسّجلة في مختلف األقضية والحاالت في الحجر المنزلي. عن  التبليغ  -

امة  ية العالمدير
 ألمن الدولة 

 . في المديرية العامة ألمن الدولة   تينجديد تينإصاب تسجيل اإلفادة عن  -
ساعة    24لى النحو التالي خالل الـ  بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت ع   مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

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

  - % 40 ال التزام % 60 % 60 % 50 % 60 % 50 % 30

 والنقل العامة األشغالوزارة 
 ساعة المنصرمة(  24رفيق الحريري الدولي )خالل الـ   مطار

 مغادرة الرحالت ال القادمة  الرحالت

 33 عدد الرحالت  35 عدد الرحالت 

  3852 عدد المغادرين 3722 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 مستوعبات  اسولليم 1 نطحي ام قصر 1 بيروت

    فارغة  دمياط 1

    ذرة رومانيا  1 طرابلس 

    حديد  االسكندرون 1 دا صي

 1 4 المجموع
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 قرارات / إجراءات عامة 
المتعلّق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اإلصابات    2020/ 11/10بتاريخ    1250رقم  صدر عن وزارة الداخلية والبلديات القرار   -

 جاء في القرار:   صيات لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا. أبرز مابفيروس كورونا فيها وذلك استناداً إلى تو

البلدات المدرجة في القرار اعتباراً من الساعة • لغاية الساعة السادسة    12/10/2020السادسة صباحاً من يوم اإلثنين في    إقفال 
في كافة اإلدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة المتواجدة في  ، على أن يتوقف العمل  2020/ 19/10صباحاً من يوم اإلثنين في  

ى اختالف أنواعها والتنسيق مع رجال الدين  رى وإلغاء كافة المناسبات االجتماعية والحفالت والسهرات والتجمعات علنطاق تلك الق
 حدد القرار القطاعات المستثناة من قرار اإلغالق.  وإلقفال دور العبادة. 

 توقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة األولى من بعد منتصف الليل لغاية السادسة صباحاً.  إبقاء العمل ب  •

أشخاص في السيارات الخصوصية،    4أشخاص في السيارات العمومية،    3ائل النقل العامة والخاصة )تحديد أعداد المنتقلين بوس •
 المشترك والباصات(. آلليات النقل نصف القدرة االستيعابية 

تحت  ومن دون أية استثناءات لكافة الحانات والمالهي والمراقص الليلية على كافة األراضي اللبنانية إقفال كامل وحتى اشعار آخر   •
 طائلة إحالة المخالفين إلى القضاء المختص(.  

 تفادي االكتظاظ.  افات األمنة والتزام المواطنين في كافة المناطق بوضع الكمامة والحفاظ على المس •

تكليف المحافظين بتحديد النطاق البلدي في البلدات الكبرى الواردة في القرار والمتداخلة مع بلدات أخرى، اتخاذ اإلجراءات المناسبة   •
التجول    المنازل وعدم   لتطبيق مضمون القرار، التشديد على المواطنين في القرى والبلدات التي سيتم إقفالها بضرورة التزام البقاء في 

 وضع الكمامة عند التنقل االضطراري.  وإلزامية  

 تكليف المديرية العامة لألمن الداخلي التشدد في تطبيق هذا القرار وقمع المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.   •
 

القرار   - العالي  والتعليم  التربية  وزارة  عن  ب الم  9/10/2020بتاريخ    2020/م/463رقم  صدر  بموعد  المدارس  تعلّق  في  التدريس  دء 
 . أبرز ما جاء في القرار: 2020/2021للعام الدراسي  والثانويات الرسمية والخاصة

للتالمذة في الصف التاسع والثاني والثالث ثانوي،    12/10/2020بدء التدريس في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ابتداء من   •
للتالمذة في صفوف الحلقتين   2/11/2020بع والثامن أساسي واألول ثانوي،  الروضات والسافوف  للتالمذة في ص  26/10/2020

 األولى والثانية.  

 . 21/10/2020بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة والرسمية للتالمذة غير اللبنانيين بدوام بعد الظهر ابتداء من   •

 %.  50الـ يمية شرط أال تتعدى نسبة إشغال الصف كل مؤسسة تعل وصيةاعتماد سيناريو التعليم المدمج مع مراعاة خص  •

 شرط احترام مبدأ التباعد والمسافة اآلمنة بين الطالب.   18الـ ال يتعدى مجموع الطالب كان يبقى الصف مجموعة واحدة في حال  •

 بقرار وزير الداخلية والبلديات  المدرسة عمالً   تنظيم لوائح بأسماء الطالب وأرقام هواتف ذويهم ومكان سكنهم للتبليغ في حال تقرر إقفال •
 للحد من انتشار الوباء.   

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

المتعلّق بإقفال البلدات التي لديها خطر مرتفع النتشار   2020/ 1025عدم التزام بعض البلديات بقرار وزارة الداخلية والبلديات رقم  -
 الوباء. 

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

 على المسافة اآلمنة(. 
 % من اإلشغال في عدد من المطاعم ومراكز ألعاب التسلية. 50االلتزام بنسبة الـ عدم  -
 تجمعات في مناسبات اجتماعية.  -
 مخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية. عدم التزام ال -

 
 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، عند الشعور بأية عوارض 
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 PCR ء فحوصات الـجراالئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إل

 
 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمؤھلة  الحكوميةالمختبرات 
 المختبر الموقع 

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

 مستشفى حلبا الحكومي  حلبا 

 مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 مستشفى البترون الحكومي  البترون 

 فى فتوح كسروان الحكومي )البوار( مستش كسروان

 بّري الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية 

 الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

 مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

 مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

 الحكومي الرئيس الياس الهراوي مستشفى  زحلة

 

 PCR-RT الـ بطريقةلفيروس كورونا بري المخ التشخيص إلجراءالمختبرات الخاصة المؤھلة 
 المختبر الموقع 

 AUBMC األميركية مستشفى الجامعة  بيروت 

  Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي  بيروت 

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

 George-Saint UMC Hospital  مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي وت بير

 General Makassed Hospital  المقاصدمستشفى  بيروت 

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي  بيروت 

 CHU - Geitawi Libanais Hospital  الجامعي الجعيتاوي مستشفى اللبناني  بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire   الورديةشفى مست بيروت 

  Doctors’ Center  مختبر مركز األطباء بيروت 

  Fontana Laboratories  مختبر فونتانا )الحمرا( بيروت 

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة بيروت 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مختبر مارك السان   بيروت 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثة المختبرات  الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل   الغبيري 

  Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  ستشفى الرسول األعظمم نة برج البراج

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

  سيرفسدياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني 

National Diagnostic Services Company (NDSC)  

 Center Diagnostic Medical  الطبية التحاليلمركز  -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  الجناح 

 Mount Lebanon Hospital  مستشفى جبل لبنان بعبدا 

 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 الحازمية 

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال   المتن 

 Life for Trans medical  مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن 

 Haroun Hospital  مستشفى هارون الزلقا 

 Bellevue Medical Center (BMC) و  بلف مستشفى المنصورية 

 Haykal Albert Hôpital  مستشفى هيكل الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) الشمال مركز  االستشفائي زغرتا

 Mazloum Hospital  مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital  مستشفى المنال  طرابلس 

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانيةوالبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Secours des Dame-Notre – CHU  مستشفى سيدة المعونات الجامعي جبيل 

 Boulos & Akiki Lab  مختبر عقيقي وبولس جبيل 

  Wakim Centre Médical  مختبر واكيم جونية 
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 Hospital Wzein Ain  وزين عبنتشفى مس ف الشو

 UMC Hospital Hammoud  مستشفى حمود الجامعي صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم   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) مختبر المشرق   صور

  Hospital University Dar Al Amal  مستشفى دار األمل الجامعي 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 ألخذالمختبرات المؤھلة 
 Medical Diagnostic Treatment تريتمانت سنتر )الحمراء(  دياغنوستكمختبر ميديكال  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  مختبرات معّو ض الطبية الشياح 

  Rihan Medical Center  حان(مختبرات الشياح )د. فؤاد ري الشياح 

  Lab Expert  مختبر إكسبرت الب المنصوريّة 

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك 

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 
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