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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  

 لومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة لمعا  :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 حقق حالة قيد الت 8574 :مالحظة
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 166 ن المتقضاء   39 كسروان قضاء   170 بعبدا قضاء   45 الشوف قضاء   114 محافظة بيروت 

 17 برج حّمود   8 ذوق مكايل  24 الشياح   1 الدامور   1 راس بيروت 

 1 ةالنبع  2 جونيه غدير  4 الجناح  2 السعديات   2 المنارة 

 14 سن الفيل   4 ذوق مصبح  2 االوزاعي  4 ناعمه   1 قريطم 

 6 جديدة المتن   3 أدونيس    5 بئر حسن  3 شحيم  2 ة الروش

 5 البوشرية   4 ساحل علما  1 الرياضية ينة المد  1 سبلين  8 الحمرا  

 8 الدورة    1 كفر ياسين   6 الغبيري  11 برجا  1 عين التينة 

 1 الروضة   1 طبرجا  8 الرمانة عين   1 الجية  5 المصيطبة

 4 البوشرية سد    1 ةأدما والدفن  4 فرن الشباك  1 جدرا   4 الياس مار

 8 ةالسبتي  1   الصفرا  23 يكحارة حر  1 ةالورداني  3 تلة الخياط

 18 الدكوانة   2 عجلتون  3 الليلكي  1 السمقانية  2 الظريف 

 3 أنطلياس  1 السهيلة    9 برج البراجنة  1 الورهانية  1 مينا الحصن

 3 جل الديب   1 جعيتا   14  المريجة  1 فريديس   12 المزرعة  

 4 النقاش   1   ورةعينط  2 تحويطة الغدير   3 بعقلين  4 برج أبو حيدر 

 9 الزلقا   1 غزير  7 بعبدا  1 حصروت   3 الفوقا ةالبسط

 2 بياقوت  2 سطاغ  3 الحازمية   1 بطمة  10 طريق الجديدة 

 5 ضبيةال  1 حياطة   32 الحدث    2 بقعاتا   16 راس النبع 

 6 المنصورية    2  قليعات  1 سبنيه  1 كحلونيةال  2 التحتا ةالبسط

 6 الفنار   2 عشقوت   2 بطشاي   2 نبرخ كفر  1 الجعيتاوي

 8 عين سعادة   1 فيطرون   1 اللويزة    1 باتر  15 األشرفية  

 2 روميه  39 محافظة عّكار   3 كفر شيما  2 الباروك  21 قيد التحقق 

 4 بصاليم  2 حلبا   1 وادي شحرور   4 قيد التحقق   22 البترونقضاء 

 1 قرنة شهوان   3 مجدل عكار  1  بسابا  3 قضاء جّزين   6 البترون

 1 اليسار    1 سويسة عكار   1 ضهور العبادية  1   بيصور  1 تحوم

 1 الربوة   1 ذوق الحبالصة   1 شويت   2 عرمتى  1 كفر عبيدا 

 8 بيت الشعّار   2 المسعوديه   1 قرنايل  2  قضاء راشيا    1 كفر عبيدا 

 2 ديك المحدي   1 تل حميرا  11 قيد التحقق   1 ضهر االحمر   1 كبَا 

 3 مزرعة يشوع   1 ببنين   7 قضاء البقاع الغربي    1 قيد التحقق   5 شَكا

 1 زكريت   1 بزال   2 جب جنين  28 قضاء جبيل    1 كور

 1 بيت شباب   1 حويش  1 غزة   10 جبيل   1 بجدرفل 

 1 قرنة الحمرا   3 المشمش    1 ةالمنار  2 مستيتا   1 حامات 

 3 برمانا    3 فنيدق  1 المرج   2 بالط  1 دوما

  1 عورا  
  4 عمشيت

  2 قيد التحقق 
 3 مجدال

 
 1 بيت مري 

 1 مشيخا   1 ةرحب  81 قضاء عاليه   1 حاالت  1 كفور العربي

 1 الدوار    1   عين تنتا  8   العمروسيةشويفات    1 جدايل    1 قيد التحقق 

 1 نتا بسك  1   مغراقة  7 حي السلم     1 نهر إبراهيم   1  قضاء حاصبيا 

 6 قيد التحقق   3   القبيات  1 شويفات القبة     1 بربارة  1 ميمس 

 68 قضاء طرابلس   1 كلخا   2 خلدة     1 إهمج  26 قضاء بعلبك 

 1 باب الرمل    1   أكروم  12 شويفات االمراء     1 أدونيس   1 بعلبك 

 3 طرابلس القبة   9 قيد التحقق   1 دير قوبل     2 حبوب  2 عين بورضاي 

 1 طرابلس الزاهرية  79 قضاء زحلة    6 عرمون     1 كفر مسحون   2 دورس 

 1 طرابلس التبانة  1 زحلة مار مخايل  10   بشامون   1 غرفين  1 إيعات

 12 طرابلس  ءالمينا  1 زحلة الراسية   1   بدادون    16 قضاء الكورة    1 عين 

 43 طرابلس   3 البربارة  زحلة   3  عاليه   1 كوسبا  1 عرسال 

 3 البداوي   6 زحلة المعلقة    5 كحالة ال   1 رشدبين  1 ت شامايب

 1 وادي النحلة   1 زحلة كرك نوح    1   القماطية   2 عبرين  1 تمنين التحتا 

 3 قيد التحقق   1 سيدة النجاة زحلة   2 بخشتيه    2 أنفه  1 شمسطار 

 74 ا صيد  قضاء  8 حوش االمراء   2   بيصور   1 راس مسقا   1 حوش النبي

 8 القديمةصيدا    13 فرزل    1 دوير الرمان     2 ضهر العين   1 طاريا

 1 صيدا السبيل   6 كسارا   1  مجدليّا   2 برسا  1 سرعين الفوقا 

 1 رجال االربعين  2 وادي العرايش   1  عيناب   3 نخلة  2 النبي شيت 

 2 ية الهالل  3 جالال   1 كفر متى     2 قيد التحقق   10 قيد التحقق 

 2 حارة صيدا   3 تعلبايا   1 مجدل بعنا    31 قضاء صور    5 قضاء بنت جبيل

 4 المية ومية  4 سعدنايل  1   إغميد   1 صور   1 رميش

 8 عين الحلوة   1 وادي الدلم   1   ةالعّزوني   2 صور البصَ   1 شقرا  

 1 كفريا   5 بر الياس   2   ةالمشرف   3 صور الرشيدية   1 كونين 

 1 مجدليون  1 مجدل عنجر  11 قيد التحقق   1 برج الشمالي  1 فرون 

 13 عبرا    1 رياق  12 قضاء النبطية    1 عامص  دير  1 قيد التحقق 

 1 بقسطا   1 قوسايا  2 النبطية التحتا   1 معروب  14 ة الضني  ةقضاء المني

 1 عين الدلب   3 رعيت   1 مزرعة كفر جوز   4 البازورية   8 ةالمني

 1 عدلون   1 تربل   1 جرجوع  1 قانون النهر ر دي  1 بحنين  

 1 مزرعة جنجالية  1 دلهميه   1 تول  6 بدياس  1 كفر حبو 

 23 صيدا   1 فاعور  1 دوير    1 جبال البطم  1 بخعون 

 6 قيد التحقق   12 قيد التحقق   2 جبشيت  2 شمع  3 قيد التحقق 

       1 إنصار   1 الناقورة   24 قضاء زغرتا 

 195 قيد التحقق      2 الجسر  قعقعية  7 قيد التحقق   5 زغرتا

       1 قيد التحقق      1 كفر حاتا 

             1 أرده 

             6 مجدليا

             1 عقبة سبعل 

             10 قيد التحقق 

 الصادرة عن وزارة الصحة العامةالمعلومات  :المرجع
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 عة المنصرمة( سا 24عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال )خالل الـ 

 
 

 في مختلف المحافظات حسب المستشفيات: 19-سّرة المتوافرة لمرضى كوفيدل توّزع األعلى كافة تفاصي يوميا  لالطالع 
 PC-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRMعبر الكومبيوتر: 

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM :عبر الهاتف
 

 مستوى خطر انتشار فيروس كورونا المستجد حسب األقضية ة االلكترونية لقياس المنص
 

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

 
رنا حسب األقضية بناء على عدد الحاالت المسّجلة يومياً تشار فيروس كومستوى خطر ان معرفة التفاعلية تتيح هذه المنصة 

 وعدد السكان في كل قضاء. للمزيد من المعلومات بشكل يومي، يمكن الدخول على الرابط التالي:  
RiskLevelInMunicipalities-https://bit.ly/DRM 
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  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  ، وضع الكمامة، وتعقيم اليدين(،  التعبئة العامة )المسافة اآلمنة  تشرط االلتزام بتطبيق إجراءا
اليومية على  التفصيلية  النتائج  القطاعات بشكل مستمر. يمكن االطالع على  تتيح مراقبة وقياس نسبة االلتزام من قبل مختلف 

 http://bit.ly/covidsectordataالرابط التالي: 

 

 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 . 
 

ديات، برنامج األمم : تم تجيهز هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلمالحظة
نقابة الممرضات والممرضين في لبالمتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة   نان، نقابة االختصاصيين في العمل العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، 

 االجتماعي. 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-IsolationCentersProfiles&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7Ca34067a41ce648b7c42e08d8692b5702%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637374982152143161&sdata=d7x638EWp6e3MFnbVDAgA13QBVBHYmvQ8kglsrra3II%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-IsolationCentersProfiles&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7Ca34067a41ce648b7c42e08d8692b5702%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637374982152143161&sdata=d7x638EWp6e3MFnbVDAgA13QBVBHYmvQ8kglsrra3II%3D&reserved=0


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

 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 

 
 

 ( تشرين األول 6 - أيلول 23اليومي ) الفحوصاتنسبة الحاالت اإليجابية من عدد 
 

 
 
 

 القضاءحسب  النشطةتوزع الحاالت 
 

 
 

 صحة العامة ال المعلومات الصادرة عن وزارة  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :لمرجعا
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 القضاء حسب الشفاءتوزع حاالت  
 

 

 
 

 

 ت الوفاة حسب األقضيةحاال توّزع
 

 
 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية  
 

 
 
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 

 
 

 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
   

 
 
 

 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 

 

 الفئة العمريةّزع الحاالت حسب و ت الجنس توّزع الحاالت حسب
 

  
  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 عامة ال المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 6/10/2020اإلجراءات قيد التنفيذ       
 وزارة الصحة العامة

يروس رضى المصابين بفللمتأمين أسّرة شاغرة    حول   2020/ 6/10خ  بتاري  150التعميم رقم  ن وزارة الصحة العامة صدر ع -
ي مصاب أو مشتبه بإصابته أ  ونقل داء استغاثة ألي مواطن  ن  أيية  يرية تلبية والخيطلب فيه من جميع المؤسسات الصح  ،وروناك

، حتى في حال  افة المرضى بغض النظر عن الجهة الضامنةك  يات باستقبال، على أن تقوم المستشفىشفمستئ  ارطو  إلى أقرب
 ض تخفيلة  ائط  ذلك تحت، وستشفى آخرل المريض إلى مأو نقمين مكان شاغر  كورونا لحين تأ ى  مرضل  خاص  مقسعدم وجود  
بير جزائية وقانونية بحق المستشفيات  ، باإلضافة إلى اتخاذ تدالهاالمخصص    فى وإعادة النظر بالسقف الماليستشتصنيف الم

 امة. ئة العفي ظل التعبالمخالفة للتعميم 
طرة على انتشار  حقيق السيدت وزارة الصحة العامة في اجتماعها العام لتقييم الواقع الوبائي في لبنان التحديات التي تعيق تحدّ  -

 الوباء، أهمها: 

نسمة أسبوعيا وهذه النسبة تعتبر الذروة في تسجيل  ( على كل مئة ألف 120ئة وعشرين )إن نسبة اإلصابة في لبنان تبلغ م •
 .اإلصابات

 %(. 1.2ة الوفيات بلغت الذروة في اآلونة األخيرة وسجلت واحد فاصل اثنين في المئة )إن نسب •

يعتبر الفرصة األخيرة أمام لبنان تطبيق قرار إقفال البلدات والقرى التي ينتشر فيها الوباء نجاح في لاى تحقيق لقدرة علاإن  •
 لمواجهة الوباء.

 تأثرت بشكل كبير بكارثة انفجار مرفأ بيروت.  المستشفيات التيجهوزية مستوى رفع تطبيق خطة  •
العامة    تأفاد - الصحة  فحوصعن  وزارة  الـاستكمال  إللرحالت   PCR ات  بتاريخ وصلت  المطار  في  وأجريت  بيروت  ى 

( 5خمس )وجود    حيث تم تسجيل،  4/10/2020لرحالت وصلت في    اتإضافة إلى الدفعة األولى من فحوص  3/10/2020
 توّزعت على الرحالت التالية:  جديدة حاالت إيجابية

 عدد الحاالت  رقم الرحلة الشركة رحلة قادمة من  التاريخ

 MEA 325 3 بيلرإ 3-10-2020

 MEA 266 1 اسطنبول 4-10-2020

 1 131 العراقية  بغداد

 5 المجموع
 

 اللبناني   األحمرالصليب 
عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

5427 
حالة  39)

 جديدة( 
 

عدد مراكز اإلسعاف 
 يب التي تستج

عدد فحوصات  48
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

 

47527 
(510 

فحصاً 
 يداً(جد

 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 

 إجراءات الوقاية 

234025 
 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

79489 
مستفيداً  93)

 جديداً(
 

 

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة 

 محلية 

8732 
 

عدد المسعفين  
 لمدّربينا

عدد المتطوعين   1498
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166 

دربين  عدد المت
ى إدارة  عل

مراكز الحجر  
 الصحي 

8580 
مستفيدين   5)

 جدد(
 

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 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

583 
ق  مراف  3)

 ( جديدة
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم 

 توزيعها

عدد المعدات   1240431
 التي تم توزيعها

95056 
(1456  

مجموعة 
 جديدة( 

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4246 
احد و ستفيد)م

 ( جديد
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام هة الج 

 . CIMICلمدني العسكري ناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون امختلف المتوزيع مساعدات غذائية في  - الجيش 
 . إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات -
 فيها الوباء.   ينتشرمساندة األجهزة األمنية في عزل المباني واألحياء التي  -

يرية العامة  مدال
 الداخلي  األمنلقوى 

 رات التعبئة العامة: حق المخالفين لقرااضر ضبط بتسطير مح -
مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

 3 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 20650 ت بيرو 2 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 18847 جبل لبنان 54 ع كمامة لقرار وض  محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين

 59 المجموع 
 8073 البقاع

 6803 الشمال 

 6905 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 61274 المجموع 0 19 9 31 4
 -  
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المديرية العامة  
 لألمن العام 

 ية.  قوى األمن الجديدة بين عناصر  إصابات 3اإلفادة عن  -
ونية،  بحمدون الضيعة، العزرجا،  ، بت، شحيمنية، الزعرورية، عانون، الغسالدات روميم باإلفادة عن التزا -

 يات.  والبلدإلقفال الصادر عن وزارة الداخلية مال بقرار احوو ن دارة، عي، سوق الغرب الكحالة 
عاإل - التدفادة عن  الم  بلدات  كفرحيم،  زام  الجاهلية،  الرميلة،  الخقدير  بطمة،  بتلون،  بقرار    يحانو  ريبة مر، 

 قفال. اإل
 حالة.    55 وصل إلىالذي جمالي في المديرية العامة لألمن العام عدد اإلصابات اإل التبليغ عن  -
 متابعة تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.   -
   ي. لمنزلر ا جفي مختلف األقضية والحاالت في الحالحاالت المسّجلة  عن  التبليغ  -

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 الحاالت المسّجلة في مختلف األقضية والحاالت في الحجر المنزلي.    نالتبليغ ع -
  1205قرار اإلقفال رقم  ل لبنان التي شملها  حافظة جبة في معالواقات  ى والبلدالتزام القر  بةس ن  اإلفادة عن -

 القرار. % ب 100  بنسبة التي التزمت اهيمإبرلدة نهر ء ب% باستثنا80 التي وصلت إلى
نايل وبر الياس  ع الريم، رعيت، رياق، تربل، سعد رزل، قاالتزام بلدات شتورة، كفرزبد، نيحا، الفاإلفادة عن   -

 %.  70اإلقفال بنسبة ار ربق
 %. 80بنسبة بقرار اإلقفال قنفار وغزة  بة ات عميق، المنصورة، مشغرة، خرلد لتزام بإلفادة عن اا -

ساعة    24و التالي خالل الـ  لنحعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على اتبقرار ال  مليغ عن نسبة االلتزاالتب -
 المنصرمة: 

 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

27 % 60 % 66 % 46 % 80 % 43 % 5 % 44 % -  

 
 والنقل العامةوزارة األشغال 

 مة( ساعة المنصر 24لدولي )خالل الـ  رفيق الحريري ا  مطار
 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 40 عدد الرحالت  39 لرحالت د اعد

  4610 عدد المغادرين 3327 عدد الوافدين 
 

 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  
 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 ةالحمول الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 فارغة  إيطاليا 1    جونية 

 1  لمجموعا

   
 

 قرارات / إجراءات عامة 
القرار رقم   - والبلديات  الداخلية  ارتفاع عدد    المتعلّق  10/2020/ 2بتاريخ    1205صدر عن وزارة  بسبب  والبلدات  القرى  بعض  بإقفال 

ت ما بين الساعة األولى  وج والولوج إلى الشوارع والطرقا القرار على العمل بتوقيت منع الخر  بقى اإلصابات بفيروس كورونا فيها، حيث أ
واقع  البناء على تحليل  بلدة في مختلف المناطق اللبنانية    111  إقفال  شمل القرار   الغاية الساعة السادسة صباحاً، كممن بعد منتصف الليل  

تنفيذ مع تحديد االستثناءات وآلي   12/10/2020لغاية    4/10/2020يوم األحد    من  الوبائي فيها وذلك لمدة أسبوع كامل ابتداء ة تطبيق 
 ن والبلديات واألجهزة األمنية كافة.  القرار بالتعاون بين المحافظي 

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

نتشار  ال البلدات التي لديها خطر مرتفع الإقفالمتعلّق ب  2020/ 1025عدم التزام بعض البلديات بقرار وزارة الداخلية والبلديات رقم  -
 الوباء. 

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

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

 
 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، عند الشعور بأية عوارض 

 

 

       
 
 
 

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


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

 

 PCR فحوصات الـعامة إلجراء  ات المعتمدة من قبل وزارة الصحة الالئحة بالمختبر

 
 

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

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

 ي مستشفى حلبا الحكوم حلبا 

 مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 مستشفى البترون الحكومي  البترون 

 مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  سروانك

 بّري الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية 

 الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

 مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

 مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

 الحكومي الياس الهراوي   ئيسالرمستشفى  زحلة

 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  صالتشخي إلجراءبرات الخاصة المؤھلة المخت
 المختبر الموقع 

 AUBMC األميركية مستشفى الجامعة  بيروت 

  Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي  بيروت 

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف( – ةوعياليس 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 مستشفى رزق الجامعي  بيروت 

 CHU - Geitawi Libanais Hospital  الجامعي الجعيتاوي فى اللبناني ستشم بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire   الورديةمستشفى  بيروت 

  Doctors’ Center  مختبر مركز األطباء بيروت 

  Fontana Laboratories  مختبر فونتانا )الحمرا( بيروت 

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories  ختبرات جبر وغّرةم 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 الجامعي مستشفى الزهراء  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  مستشفى الرسول األعظم البراجنة برج 

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

  سيرفسدياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني 

National Diagnostic Services Company (NDSC)  

 Center Diagnostic Medical  الطبية التحاليلمركز  -عثمان مختبر الدكتور محمود  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 رمختب 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  ارونمستشفى ه الزلقا 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو   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  رابلس ط

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE الجامعة اللبنانيةالمعهد العالي للدكتوراه، والبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 
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 Secours des Dame-Notre – CHU  مستشفى سيدة المعونات الجامعي جبيل 

 Boulos & Akiki Lab  سبول مختبر عقيقي و جبيل 

  Wakim Centre Médical  ختبر واكيمم جونية 

 Hospital Wzein Ain  وزين عبنمستشفى  الشوف 

 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 لصبّ مختبر ا 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)  يكال كير سنترمختبر ميد زحلة

 
 العسكرية المستشفياتمختبرات 

  Hôpital Central Militaire  المستشفى العسكري المركزي في بيروت بيروت 

 

  Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
 Medical Diagnostic Treatment مراء( تريتمانت سنتر )الح دياغنوستكل يكامختبر ميد 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  الطبيةض   مختبرات معوّ  الشياح 

  Rihan Medical Center  ؤاد ريحان(مختبرات الشياح )د. ف الشياح 

  Lab Expert  مختبر إكسبرت الب المنصوريّة 

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك 

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 
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