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 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات
 48 طرابلس  26 كسروان  55 الشوف  116 المتن  180 بعبدا 107 بيروت 

 5 الزيتون 3 صربا 1 المشرف  9 حّمود ج بر 14 الشياح  6 عين المريسة 

 5 القبة  1 سليك الك 8 شحيم 1 ةالنبع 10 الجناح 4 راس بيروت 

 3 الزاهرية  3 ذوق مكايل 2 كترمايا  3 سن الفيل  3 االوزاعي 1 المنارة 

 6 1طرابلس   ءمينا 1 أدونيس   18 برجا 2 جديدة المتن  1 ر حسنئب 3 قريطم 

 1 2طرابلس   ءمينا 1 جونيه حارة صخر  1 بعاصير 1 ية البوشر 30 الغبيري 6 الحمرا  

 3 قلمون ال 1 طبرجا 1 الدبية 2 الدورة   5 عين الرمانة  2 المصيطبة

 6 بداوي ال 4 ةأدما والدفن 3 الجية 5 الروضة   2 فرن الشباك 5 مارالياس

 3 دة مدينة الجديال 2 بلونة 1 ضهر المغارة  2 سد البوشرية  34 حارة حريك 1 الفتوى  دار

 16 قيد التحقق  1 السهيلة   2 الرميلة   2 ةالسبتي 10 الليلكي 5 الصنائع

 143 بعلبك 1 جعيتا  2 ةالورداني 9 الدكوانة  17 برج البراجنة 1 الظريف 

 22 بعلبك  1 برج الفتوح   3 الزعرورية 1 تل الزعتر  9 المريجة  5 المزرعة  

 1 عين بورضاي  1 درعون  1 اعين زحلت 1 المكلس 4 تحويطة الغدير  1 برج أبو حيدر 

 5 دورس  1 غبالة  2 الغريفة  5 أنطلياس 3 بعبدا 2 الفوقا ةالبسط

 4 نحله  5 عشقوت  2 الجاهلية 2 النقاش  8 الحازمية  11 طريق الجديدة 

 1 نمجدلو 7 جبيل 1 الكحلونية  3 الزلقا  1 الفياضية  2 راس النبع 

 1 حوش بردى  2 جبيل  1 الباروك 2 بياقوت 1 مار تقال   4 التحتا ةالبسط

 2 مقنة 1 بالط  6 قيد التحقق  1 الضبية 15 الحدث  10 األشرفية  

 1 سعيدي  1 عمشيت 52 عاليه  1 مزرعة دير عوكر  1 الجمهور  38 قيد التحقق 

 1 كفر دان  1 نهر ابراهيم  5 شويفات العمروسية   9 المنصورية   2 كفر شيما 3 البترون 

 1 حدث   1 بربارة  14 السلم  ي ح   5 الفنار  1 وادي شحرور   2 شَكا

 2 فاكهةال 1 قيد التحقق  1 خلدة    1 عين سعادة  2 بسابا  1 سمار جبيل

 1 جديدة الفاكهة 10 البقاع الغربي  3 شويفات االمراء    2 روميه 1 راس الحرف  34 عكار

 3 عين  2 مشغرة  3 دير قوبل    7 بصاليم 1 العبادية 1 عرقا

 1 نبي عثمان ال 1 نينج  جب 16   عرمون   2 نابيه  1 قرية   1 برج العرب 

 1 لبوة ال 1 مناره )حماّرة(  4 بشامون    2 ةالرابي 1 عاريا  1 تكريت

 1 توفيقيه 3 صويري ال 2 عاليه   3 قرنة شهوان  2 صليما  4 ةعكار العتيق

 2 شعت  1 لبايا  1 عيتات   2 الربوة  1 قيد التحقق  2 كوشا

 5 مر دير االح  2 قيد التحقق  1   بيصور    1 بيت الشعّار  60 زحلة  2 نهر البارد 

 1 مشيتيةال 10 الهرمل  1 كفر متى    8 محدي ال ديك 2 البربارة   1 عبدة

 1 يمونةال 8 هرمل ال 1 قيد التحقق  1 عين عار 1 زحلة المعلقة   1 بزال 

 3  بدنايل  2 قيد التحقق  4 الكورة  1 مزرعة يشوع  2 كرك نوح   1 حرار 

 5 قصرنبا 41 صيدا   1 كوسبا 1 زكريت  9 حوش االمراء  3 قرقف 

 16 تمنين الفوقا 26 القديمةصيدا   2 أنفه 1 بكفيا  2 زحلة أراضي  2 مشمش  

 2 بيت شاما 1 هاللية ال 1 ضهر العين  2 بيت شباب  1 نبي ايالال 1 فنيدق

 2 حوش الرافقة  1 حارة صيدا  11 زغرتا  2 برمانا   1 حزرتا 1 بيرة 

 4 تمنين التحتا  1 عين الحلوة  2 زغرتا 2 بعبدات 1 أبلح 1 شدرا 

 3 شمسطار  1 قرية   1 أرده  2 بيت مري  6 كسارا  1 دوسا 

 1 حوش النبي 1 مغدوشة  1 بيت عوكر 1 المنتفردي  3 شتورا  1 شنبوق

 4 طاريا 1 قناريت 3 علما 2 الخنشارة  1 مكسة 1 أكروم  

 2 سرعين التحتا 1 عدلون  1 مزيارة 2 عينطورة   2 تعلبايا  9 قيد التحقق 

 5 سرعين الفوقا  1 بابلية ال 1 ةمرياط 1 بتغرين  2 سعدنايل 6 نية  المنية الض

 1 طليا 3 صرفند ال 2 قيد التحقق  1 دوار   4 قب الياس  2 ةمنيال

 3 نبي شيت ال 2 مروانيةال 2 مرجعيون 1 شويا   3 مجدل عنجر 1 سفيرة 

 2 حور تعال 1 كفر حتَا  1 مرجعيون  2 قيد التحقق  2 رياق 1 إيزال 

 5 بريتال 1 قيد التحقق  1 صوانة   25 بنت جبيل  3 علي النهري  2 قيد التحقق 

 2 خريبة    2 حاصبيا  5 بنت جبيل 1 رعيت  44 صور 

 5 بوداي    1 حاصبيّا  2 رميش 4 تربل  17 صور 

 21 قيد التحقق    1 قيد التحقق  1 سلطانية  ال 2 عين كفر زبد  2 صور البصَ 

 124 قضاء قيد التحقق      1 صفد البطيخ  1 كفر زبد  1 صور الرشيدية 

       5 حداثا 7 قيد التحقق  6 برج الشمالي

       1 خربة سلم  2 جزين 1 باريش

       4 حاريص 1 ريحان  1 سلعا  

       1 قلويه 1 قيد التحقق  1 عين بعال 

       2 ياطر 7 النبطية  1 طير دبّه 

       2 بيت ليف  1 حومين التحتا  1 شحور 

       1 قيد التحقق  2 زفتا 3 عباسية ال

         1 نميريةال 1 منصوري  

         3 كفر صير  1 مجدل زون 

           8 قيد التحقق 
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 رونا المستجد حسب األقضية مستوى خطر انتشار فيروس كو المنصة االلكترونية لقياس 
 

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

 

على عدد الحاالت المسّجلة يومياً األقضية بناء  طر انتشار فيروس كورنا حسبتتيح هذه المنصة التفاعلية معرفة مستوى خ
 بشكل يومي، يمكن الدخول على الرابط التالي:   وعدد السكان في كل قضاء. للمزيد من المعلومات

RiskLevelInMunicipalities-Mhttps://bit.ly/DR 

 

 

  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 شرط 

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

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

 
 

حو المعلومات  من  ونللمزيد  العزل  مراكز  توّزع  التالي:  ل  الرابط  على  الدخول  إشغالها،  t.ly/DRMhttp://bi-سبة 

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 لب صاصيين في العمل نان، نقابة االخت المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، 

 االجتماعي. 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
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 مات الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلو   :المرجع
 

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
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 ( الثانيتشرين  9 –تشرين األول  27نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومي )
 

 
 
 

 توزع حاالت الشفاء حسب القضاء  
 

 

  
 
 

 األقضيةتوّزع حاالت الوفاة حسب 
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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   توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية

 

 
 

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 

 وجود امراض مزمنة 
 العمر
 ()سنة

 الجنس 
 السكن 

 )القضاء(
 # المستشفى 

 1 سان جورج الحدت  بعبدا ذكر 42 كال

 2 سان جورج الحدت  بعبدا ذكر 68 نعم

 3 سان جورج الحدت  بعبدا ذكر 59 نعم

 4 مرجعيون الحكومي  بيروت انثى 84 نعم

 5 الشيخ راغب حرب   مرجعيون انثى 61 نعم

 6 الراعي صيدا  انثى 25 نعم

 7 الراعي صيدا  انثى 42 نعم

 8 الحكومي   الهراوي بعلبك انثى 74 نعم

 9 سيدة المعونات  بترونال ذكر 88 نعم

 
 

 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
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 صادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات ال  :لمرجعا
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 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
 

  
 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  الجنس توّزع الحاالت حسب
 

  

 

 
 

 
 11/2020/ 09اإلجراءات قيد التنفيذ       

 وزارة الصحة العامة
.  ينبفحص المخالطين وتسريح المعزولين والمحجور  قةالمتعل  6/11/2020تاريخ  ب   159  كرة رقم ة الصحة العامة المذ در عن وزارص -

 جاء في المذكرة: ما  رزأب 

الـ  ضمن مسافة متر ونصف خالل  ق  ئ قاد   10  عن   مصاب لفترة ال تقلشخص الذي كان برفقة  بية بالإيجاة  ط لحالتعريف المخال  •
41  ً  ة.  ماضي ال يوما

 المخبري سلبية.  فحص الت نتيجة ءاً حتى لو جا يوم 14الحجر المنزلي لمدة لط ب تزام المخاال ضرورة  •

 ة عوارض.  ور أي حال ظه بعة أيام في  في الفترة الزمنية الممتدة من خمسة إلى س  PCRـ الإعادة فحص  •

  أيام   10مخالط من دون عوارض لمدة  لط، بحيث يعزل الضع المخاشأة صحية حسب ول في من أو العزشروط العزل المنزلي   •
ً   13مدة  يعزل لليه عوارض مرضية، فهر عظت خالط الذي  لفحص. أما الم حاجة إلى إعادة اة دون ال طبيعي ويعود إلى حياته ال    يوما

 ص.  فحإعادة الحاجة إلى ة دون الياته الطبيعي د إلى حوعوي   عزلثالثة األخيرة من الض في األيام الة أعراكون لديه أي ال ي على أ

اإليجابية غير    اعتبار • العزل الحاالت  فترة  انقضاء  بعد  العو  معدية  إلى  ويمكنها  االي الطب   الحياة دة  اإلجراءات  ب لتزام  عية شرط 
 الوقائية.  

  20لعزل لمدة  افترة   استكمال اعة،  نون من نقص في المن أو الذين يعا  خطيرة و عانون من أمراض شديدة أن ي على المرضى الذي  •
ستأنفوا حياتهم  أن ي يمكن    فعة واألعراض األخرىساعة من زوال الحرارة المرت   72وبعد    .هور األعراضيخ ظتارمن  يوماً  

   . إلعادة الفحص المخبريجة حا عادية من دون الال

اصة الستحداث أقسام الستقبال الخ  فياتستشللم  محددة  مبالغامة مع مصرف لبنان بغية تحرير  عة الصحة التتواصل وزار -
شفيات في بيروت وجبل لبنان وف تزور كافة المستسمن قبل الوزارة  ة  لجنة متخصص، علماً بأن  روناكوومعالجة مرضى  

 كورونا. مرضى لأقسام فتح  يؤثر علىيمكن الذي قد فيها ستي اللوج الوضع ىطالع عللال
لتأكد من  لالوزارة بالتنسيق مع األجهزة األمنية  جراءات التي تقوم بها  صدر عن وزارة الصحة العامة بياناً أوضحت من خالله اإل -

تطبيق إجراءات التعبئة العامة، كما أوضحت عالقتها بالمستشفيات لناحية التبرع بالبالزما من قبل األفراد إذ تبقى العالقة محصورة  
لمعالجة     Remdesivirلـ ء ادواتوضيح ألية توزيع    برع والمستشفى دون وجود أي دور للوزارة، باإلضافة إلى بين المريض والمت 

. وأخيراً أكدت الوزارة من خالل البيان بأن  مرضى المحتاجينعلى ال مرضى كورونا التي قدمت إلى الوزارة كهبة والتي تم توزيعها 
 دى الوزارة كما ترد إليها من المختبرات المعتمدة.أعداد المصابين في لبنان موثّقة باألسماء ل

  http://drm.pcm.gov.lbعلى الرابط: وكافة التعاميم الرسمية الصادرة  الطالع على التقريرن ايمك
 DRM_Lebanon@التواصل االجتماعي  وسائل  أو عبر
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   انيلبنال األحمرالصليب    

عدد الحاالت  
التي تم نقلها إلى  

 المستشفيات

7,849 
حالة   69)

 جديدة(

عدد مراكز اإلسعاف  
 التي تستجيب

48 

عدد فحوصات  
PCR   التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات

54,562 
 

عدد المستفيدين من  
حمالت متابعة  
 إجراءات الوقاية

237,429 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية

100,838 
مستفيداً   428)

 جديداً(

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة  

 ية محل
8,855 

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  

المدربين على نقل  
 PCRفحوصات  

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي

8,752 
 

عدد متطوعي الصليب  
االحمر المدربين على  

 التوعية
550 

عدد المدربين  
  إقامة حمالت على

 توعية

291 
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات الوقاية  
 في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها

786 
مرافق   5)

 جديدة(
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم  

 توزيعها 
1,255,255 

عدد المعدات التي  
 تم توزيعها

261,826 
(45  

مجموعة 
 يدة(جد

 

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

4,670 
ن  مستفيدا)

 (جديدان

 
 األجهزة األمنية والعسكرية

 المهام الجهة
 الجيش 

 
 

 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري  -
 وتفريق التجمعات.  إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات -
 . عدد من الدوريات الراجلة والمدولبةير تسي -

المديرية العامة  
 الداخلي وى األمن لق
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 40 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 23159 بيروت  441 األراكيل والتباعد االجتماعي(أشخاص مخالفين )محاضر خطية بحق  

 24645 جبل لبنان 474 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 955 المجموع 
 9713 البقاع

 8125 الشمال 

 8934 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

   74576 المجموع 57 20 75 614 189

المديرية العامة  
 لألمن العام 

 ية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.  متابعة تطبيق اإلجراءات األمن -
 التبليغ عن الحاالت المسّجلة في مختلف األقضية والحاالت في الحجر المنزلي.   -
 ف األقضية. لالت الوفاة في مخت حادة عن فااإل -

  العامةالمديرية  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 
 
 
 

   اإلفادة عن اإلصابات الجديدة في األقضية. -
 حالة.    59اإليجابية    اإلجمالي للحاالت عدد  الليصبح  في المديرية العامة ألمن الدولة    جديدة  ات إصاب  عناإلفادة   -

ساعة    24لتالي خالل الـ  حافظات التي جاءت على النحو ابقرار التعبئة العامة في الم  مالتبليغ عن نسبة االلتزا -
 المنصرمة: 

 جبل لبنان بعلبك الهرمل ية النبط البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

17 % 39 % 33 % 42 % 65 % 50 % 25 % 45 %  

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

 الرحالت المغادرة  ة القادم الرحالت

 38 عدد الرحالت  40  عدد الرحالت 

  3798 عدد المغادرين 3606 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24ئ )خالل الـ  المراف

 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 توعبات مس اإلسكندرية  1 رةذ رومانيا  1 بيروت

  نفط ابيرو 1 مازوت  الزهراني  1 جبيل
 
 

 قرارات / إجراءات عامة 
توقف الدروس حضوريا في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة يومي اإلثنين والثالثاء تاريخ    عنليم العالي  لتعوزارة التربية وا  أعلنت -

بانتظار ما سيصدر عن اجتماع المجلس األعلى للدفاع من قرارات يوم الثالثاء، على ان يستكمل التعليم    2020تشرين الثاني    10و  9
وأن تبقى المدارس والمعاهد ومراكز اإلرشاد ودور    ،مة في كل مؤسسة تعليميةمتوافرة والمستخدخالل اليومين المحددين حسب الوسائل ال

على استكمال  الوزارة  كما أكدت    .المعلمين مفتوحة لتأمين العمل اإلداري مع مراعاة المداورة في الحضور بين أفراد الهيئة اإلدارية 
 ت الكولوكيوم حضوريا على أن تتخذ اإلجراءات الصحية الالزمة. العالي وامتحانا االمتحانات الرسمية واالمتحانات في مؤسسات التعليم
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 لفات قرارات التعبئة العامةمخا

 بإقفال البلدات التي لديها خطر مرتفع النتشار الوباء.  ةلمتعلّقت اوزارة الداخلية والبلديا  ات عدم التزام بعض البلديات بقرار -
 تجمعات مطلبية ومظاهرات.  -
لكمامة أو قناع الوجه، تعقيم اليدين، الحفاظ  واإلجراءات الوقائية المطلوبة في عدد من المحالت واألسواق )وضع ا عدم االلتزام بالتدابير -

 على المسافة اآلمنة(. 
 اإلشغال في عدد من المطاعم ومراكز ألعاب التسلية. % من 50عدم االلتزام بنسبة الـ  -
 تجمعات في مناسبات اجتماعية.  -
 برية. االت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخعدم التزام المخالطين لح -

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

 

       
 

 المختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة  

 ة ساعة المنصرم 24علومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ حول الم
   

   

 ساعة المنصرمة( 24المختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل الـ 

  

 ساعة المنصرمة( 24الـ المختبرات التي لم تحدد مكان السكن )خالل 

 المختبرات / المستشفيات 
تحديد   دون ت اإليجابيةالحاال  عدد

 مكان السكن 

 45 ريري الجامعيلحمستشفى رفيق ا

 27 يك حرحارة  –مختبرات الهادي 

 11 باء مركز األط

 7 تشفى جبل لبنانمس

 5 لحريري الدولي طار رفيق ان في مصات الوافديز فحومرك

 5 بعلبك  -دار األمل مستشفى 

 4 حلةز -مستشفى تل شيحا 

 2 يةاألشرف -مستشفى سان جورج 

 2 ونتانا مختبرات ف

 2 مركز المشرق 

 1 رزق  مستشفى

 1 صيدا -فى حمود مستش

 1 ميى طرابلس الحكو مستشف
 

 ساعة المنصرمة(  24المختبرات التي لم تحدد رقم الهاتف )خالل الـ 

 
 
 
 

 المستشفيات المختبرات / 
دون تحديد  عدد الحاالت اإليجابية 

 القضاء

 45 ريري الجامعيلحمستشفى رفيق ا

 26 يك حرحارة  –مختبرات الهادي 

 6 باء مركز األط

 5 لحريري الدولي طار رفيق ان في مصات الوافديز فحومرك

 4 بعلبك  -دار األمل مستشفى 

 4 حلةز -مستشفى تل شيحا 

 2 يةاألشرف -مستشفى سان جورج 

 2 ونتانا مختبرات ف

 2 مركز المشرق 

 1 تشفى جبل لبنانمس

 1 رزق  مستشفى

 المختبرات / المستشفيات 
رقم عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 الهاتف 

 10 يك حرحارة  –مختبرات الهادي 
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 



 
 

 

 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة ال

 

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

 RHUH  الحريري الجامعيفيق مستشفى ر بيروت 

  مستشفى حلبا الحكومي  حلبا 

  مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

  مستشفى البترون الحكومي  البترون 

  مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان

  بّري الحكومي الجامعي نبيه  شفى مست النبطية 

  الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

  بيل الحكومي ج مستشفى بنت  بنت جبيل 

  مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

  الحكومي الرئيس الياس الهراوي مستشفى  زحلة

 

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

 AUBMC األميركية مستشفى الجامعة  بيروت 

  Hôtel Dieu de France الجامعي مستشفى أوتيل ديو  بيروت 

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف( – اليسوعيةمختبرات 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 فى رزق الجامعي مستش بيروت 

 CHU - Geitawi Libanais Hospital  الجامعي الجعيتاوي مستشفى اللبناني  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  مختبرات جبر وغّرة األشرفية 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center   مارك مختبر السان األشرفية 

 Laboratoire HML مختبرات حداد  فرن الشباك 

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

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل   الغبيري 

  Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

  النقاء الطبي مركز  ن بئر حس

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة 

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

 National Diagnostic Services Company كومباني  سيرفسدياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 

(NDSC)  

 Center Diagnostic Medical  الطبية التحاليلمركز  -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 

 ADC (Center Diagnostic American) نتر مختبر أميريكن دياغنوستك س 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  ترانسميديكال فور اليفمختبر  المتن 

  ل للتحاليل الطبية مختبرات سان ميشا المتن 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل  المتن 

 Haroun Hospital  نمستشفى هارو الزلقا 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو   المنصورية 

 Haykal Albert Hôpital  مستشفى هيكل الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN)   االستشفائيمركز الشمال  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  ر واكيممختب 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 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 

  مختبرات العناية الطبية  بعلبك 

  مختبرات العناية الطبية  اللبوة 

 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 وت بير

 ABC Laboratories  مختبر أ ب سي األشرفيّة 

 Mouawad Medical Laboratory  مختبرات معّو ض الطبية الشياح 

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

  Lab Expert  مختبر إكسبرت الب المنصوريّة 

 LAB Life  مختبر اليف الب ك بعلب

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 
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