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 اليومية حسب البلدات توّزع الحاالت 

 18 طرابلس  14 كسروان  39 الشوف  38 المتن  125 بعبدا 70 بيروت 

 1 التل 3 صربا 1 السعديات  4 برج حّمود  11 الشياح  1 عين المريسة 

 1 القبة  1 كسليك 6 شحيم 1 سن الفيل  9 الجناح 2 راس بيروت 

 1 الزاهرية  2 ذوق مكايل 1 مزبود  1 حرش تابت 6 االوزاعي 2 قريطم 

 2 بساتين طرابلس  3 ذوق مصبح 2 دلهون  2 جديدة المتن  3 ر حسنئب 11 الحمرا  

 2 1طرابلس   ءمينا 2 أدونيس   2 كترمايا  1 البوشرية  1 المدينة الرياضية  5 المصيطبة

 1 ءبساتين المينا 1 جعيتا  1 سبلين 1 الدورة   9 الغبيري 3 تلة الخياط

 5 بداوي ال 1 القليعات   7 برجا 4 الدكوانة  4 عين الرمانة  4 المزرعة  

 1 مخيم البداوي  1 حراجل 2 الجية 1 جل الديب  18 حارة حريك 4 الفوقا ةالبسط

 4 قيد التحقق  5 جبيل 1 جدرا  3 النقاش  3 الليلكي 5 الطريق الجديدة 

 10 الكورة  1 أدونيس   1 وادي الزينة  1 الزلقا  16 برج البراجنة 6 التحتا ةالبسط

 2 كفرصارون   1 سقي رشميا 4 ةالورداني 1 دير عوكر 10 المريجة  6 األشرفية  

 1 كوسبا 3 قيد التحقق  1   ةالمطل 2 المنصورية   2 تحويطة الغدير  21 قيد التحقق 

 1 بتوراتج 61 زحلة  2 الزعرورية 2 الفنار  6 بعبدا 19 عكار

 1 بحصاص 5 زحلة الميدان   2 كفر حيم  1 عين سعادة  2 الحازمية  3 ةعكار العتيق

 1 ضهر العين  2 حوش الزراعنة  1   المغيرة 1 ةالرابي 17 الحدث  1 قبة شمرا 

 1 برسا 1 زحلة الراسية  2 بتلون 1 قرنة شهوان  2 كفر شيما 3 ببنين 

 2 نخلة 2 زحلة البربارة   3 قيد التحقق  1 مزرعة يشوع  1 حارة الست  1 عبدة

 1 قيد التحقق  3 زحلة المعلقة   100 عاليه  1 بكفيا  1 العبادية 3 فنيدق

 13 زغرتا  4 كرك نوح   5 شويفات العمروسية   1 بعبدات 1 راس المتن 1 بساتين 

 8 زغرتا 2 حوش االمراء  20 حي السلم    1 الزاهرية   1 عاريا  1 وادي خالد 

 1 أرده  1 فرزل  ال 1 شويفات القبة    1 المروج  1 الخريبة  1 أكروم  

 1 مجدليّا  2 نبي ايالال 3 خلدة    1 البالوع 1 قيد التحقق  5 قيد التحقق 

 1 كفر زينا  1 حزرتا 13 شويفات االمراء    4 ضهور الشوير  6 الهرمل  251 بعلبك

 1 بشنين 1 أبلح 4 دير قوبل    1 قيد التحقق  1 هرمل ال 51 بعلبك 

 1 قيد التحقق  1 قاع الريم  5 عرمون     64 صور  1 حوش السيد علي  2 شراونة ال

 1 البترون  1 كسارا  14 بشامون    10 صور  4 قيد التحقق  3 عين بورضاي 

 1 شَكا 1 مكسة 1 عين عنوب    1 صور معشوق  4 راشيا  12 دورس 

 17 البقاع الغربي  1 تعلبايا  1 بليبل   7 برج الشمالي 1 راشيّا الفوقا  4 إيعات

 3 صغبين 1 ضهر الباليط  3 بسوس    1 دير قانون العين 1 تنورة 6 نحله 

 1 عميق  1 سعدنايل 6 عاليه   1 جويا  1 بيرة  2 كفر دان 

 4 الال  2 قب الياس  1 عاليه الجديدة    2 مجادل 1 بّكا  1 حدث  

 2 كامد اللوز  1 مريجات  4 القماطية   5 عيتيت 49 صيدا  1 ء عين السودا

 1 غزة  2 حوش الدبس  1 عيتات   1 وادي جيلو 8 صيدا القديمة 2 جديدة الفاكهة

 1 قرعون ال 8 بر الياس  1 كيفون    2 يانوح  2 حارة صيدا  1 عين 

 2 مناره )حماّرة(  1 مجدل عنجر 7 بيصور     1 سلعا   2 مية ومية  5 لبوة

 1 صويري ال 1 مصنع  ال 1 رشميا    4 قانا  3 عبرا   1 توفيقيه

 1 مرج  ال 2 رياق 1 قبرشمون    1 معركة 2 بقسطا  1 مقراق 

 1 قيد التحقق  4 علي النهري  2 بنيه   5 معروب 1 عين الدلب  3 شعت 

 5 مرجعيون 2 رعيت  1  شانيه  1 جناتا  7 غازيةال 3 يونين 

 1 مرجعيون  2 تربل  1 صوفر    1 عين بعال  1 درب السيم  1 دير االحمر 

 1 قبريخا  1 كفر زبد  1 بتاتر   5 بازورية ال 2 زيتا 2 يمونةال

 1 صوانة   5 قيد التحقق  1 المريجات     1 حناوي 1 طنبوريت 2 بدنايل  

 1 تولين 9 حاصبيا  2 قيد التحقق  1 طير دبّه  5 أرزي  2 قصرنبا

 1 بليدا 5 حاصبيّا   بنت جبيل  1 دير قانون النهر  2 خرايب  ال 1 تمنين الفوقا

 2 بشري  1 فرديس   1 بنت جبيل 5 صريفا  1 زرارية ال 3 حوش الرافقة 

 2 بشري  1 عين قنيا  1 رميش 1 طير فلسيه 1 نصاريةأ 4 تمنين التحتا 

 6 المنية الضنية   1 كفر شوبا 1 تبنين  3 عباسية ال 2 بابلية ال 4 كفر دبش 

 2 ةمنيال 1 كفير الزيت  1 بيت ليف  1 شبريحا 6 صرفند ال 52 شمسطار 

 1 بيت الفقس    1 قيد التحقق  3 قيد التحقق  1 برتي 1 حوش سنيد 

 3 بخعون      6 النبطية   2 قيد التحقق  30 طاريا

 99 قضاء قيد التحقق      2 دوير   5 جزين 1 سرعين التحتا

       1 عدشيت الشقيف 1 جزين 2 سرعين الفوقا 

       1 نصار أ 1 كفرحونة 1 طليا

       2 قيد التحقق  2 لبعا  1 حزين

         1 قيد التحقق  6 نبي شيت ال

           23 بريتال

           17 قيد التحقق 
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 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 

 

 (الثانيتشرين  23 – الثانيتشرين  10نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومي )
 

 
 
 

 توزع حاالت الشفاء حسب القضاء  
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 األقضيةتوّزع حاالت الوفاة حسب 

  

  
 
 
 

 يوم الماضية 41الـ نسبة الوفيات في األقضية خالل 
 

  
 
 

   توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية
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 نالمستشفيات ومنطقة السكتوّزع حاالت الوفاة حسب 

 
وجود أمراض   العمر  الجنس  مكان السكن )القضاء( المستشفى  # 

 مزمنة 
 نعم 85 ذكر  البترون البترون 1
 نعم 80 انثى  البترون البترون 2
 نعم 82 انثى  البقاع الغربي المياس 3
 نعم 80 ذكر  بعبدا سان جورج الحدث  4
 نعم 69 انثى  مرجعيون  البري الحكومي 5
 نعم 64 ذكر  زحلة المياس 6
 نعم 69 ذكر  صيدا  حمود 7
 نعم 81 انثى  زحلة الروم  8
 نعم 18 ذكر  زحلة الهراوي الحكومي 9
 نعم 79 ذكر  بيروت المقاصد  10
 نعم 62 ذكر  بعلبك  قلب يسوع 11

 

 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
  

 
 

 
 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
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 نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت المصابة بفيروس كورونا  

 
 

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

IsolationCentersProfiles . 
 

ديات،  : تم تجهيز هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلمالحظة
ا  العالمية، منظمة  المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة  نقابة  برنامج األمم  لبنان،  نقابة الممرضات والممرضين في  العامة،  ليونسيف، وزارة الصحة 

 االختصاصيين في العمل االجتماعي. 

 
 11/2020/ 23اإلجراءات قيد التنفيذ       

 وزارة الصحة العامة
  % 15اإليجابية مرتفعة وتبلغ  الفحوصات  علن وزير الصحة العامة أنه بعد مرور تسعة أيام على اإلقفال العام ال تزال نسبة  أ -

كما  في األسبوع الثاني.    يبدأقفال  جيدة خصوصا أن التقييم الحقيقي لل الشارة  اإليعطي نوعا من    هذا المعّدلأن عدم ارتفاع    غير

والخاصة  % تزامناً مع رفع جهوزية المستشفيات الحكومية  10أعلن بأن هدف الوزارة هو خفض نسبة الفحوصات اإليجابية إلى  
 .  أسرة العناية الفائقةزيادة من خالل 

وبائية    ربؤوجود  األيام األخيرة،  اللبنانية خالل  المناطق    مختلف  التي أجرتها فرق وزارة الصحة العامة في  ات الفحوص  أظهرت  -
نقلوا العدوى  قد  في بعلبك الهرمل وعكار والغبيري وهذا مؤشر إلى أن الوافدين من الخارج أو الذين سافروا في اآلونة األخيرة  

 . سلبية PCR ألفراد أسرهم، لذا من الواجب على هؤالء التزام الحجر عشرة أيام على األقل، حتى لو كانت نتيجة فحص
للذين يشكون أعراضا،   Rapid Antigen ات إجراء فحوصب   2020/ 11/ 22العامة منذ يوم األحد  بدأت وزارة الصحة   -

دقيقة تصدر نتيجتها بعد ثلث ساعة وتساعد في تحديد نوع اإلصابة إذا ما كانت كورونا أو إنفلونزا. والوزارة    ات وهي فحوص

 . لوبائي في المجتمعاألسبوع لتقييم الواقع اخالل هذا عشوائية  PCRفحوصات في صدد إجراء 
في المستشفيات الحكومية في    الفائقة أعلن وزير الصحة العامة بأن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لزيادة عدد أسّرة العناية   -

  4سريراً، وشّدد على أهمية تجاوب المستشفيات الخاصة بحيث يتم تجهيز    266مختلف المناطق اللبنانية، ليبلغ العدد اإلجمالي  
 مستشفى.  50في  فائقة أسّرة عناية  6إلى 

في حال تم اعتماده نهائيا من الجهات   2021أعلن وزير الصحة العامة بأن لبنان سوف يستلم لقاح "بفايزر" خالل شهر شباط  -

% ستتم تغطيتها عبر منصة كوفاكس العالمية  20% من اللبنانيين باإلضافة إلى  15العالمية الصحية، حيث ستغطي الكمية  
 ت. للقاحا

العامة أفادت  - الصحة  بتاريخ   لرحالت PCRات  فحوصاستكمال  عن   وزارة  المطار  في  وأجريت  بيروت  إلى  وصلت 

توزعت على   جديدة  إيجابية ة ( حال21)  ين واحد وعشرحيث تم تسجيل    21/11/2020و  11/2020/ 20و  19/11/2020
 الرحالت التالية: 

 الحاالت عدد  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

19/11/2020 

 MEA 325 1 أربيل 
 MEA 323 1 بغداد

 2 826 التركية  اسطنبول

20/11/2020 

 1 713 المصرية  القاهرة

 MEA 266 4 اسطنبول

 PEGASUS 6700 5 أضنا 

 2 711 المصرية  القاهرة

 MEA 268 2 اسطنبول

 1 826 التركية  اسطنبول

 PEGASUS 863 2 اسطنبول

 21  المجموع 
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   اللبناني األحمرالصليب    

عدد الحاالت  
إلى    نقلهاالتي تم 

 المستشفيات

8,766 
حالة   56)

 جديدة(

عدد مراكز اإلسعاف  
 التي تستجيب

48 

عدد فحوصات  
PCR   التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات

55,771 
 

عدد المستفيدين من  
حمالت متابعة  
 إجراءات الوقاية

239,571 

المستفيدين  عدد  
من حلقات  

 التوعية

108,295 
مستفيداً   41)

 جديداً(

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة  

 محلية 

8,878 
(8  

مستفيدين  
 جدد(

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  

المدربين على نقل  
 PCRفحوصات  

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي

8,833 
 

متطوعي الصليب  عدد 
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

901 
  مرافق 5)

 (جديدة

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم  

 توزيعها 
1,256,362 

عدد المعدات التي  
 تم توزيعها

262,938 
 

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

4,704 
 

 
 
 
 
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة
 الجيش 

 
 
 
 
 
 

عبر مكتب التعاون العسكري    اللبنانية  المناطقفي كافة  ومساعدات غذائية  ألف ليرة لبنانية(    400مساعدات اجتماعية )  توزيع -

 . CIMICالمدني 
 .  تنبيه وتوجيه المواطنين والسائقين لتطبيق قرارات التعبئة العامة -
تطبيق قرار  قوى األمن الداخلي في    لمؤازرةإقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق  تسيير الدوريات الراجلة والمدولبة و -

 . االقفال العام
 . توعية المواطنين حول اإلجراءات والتدابير الوقائيةفي قوى األمن الداخلي  مؤازرة -

  العامةالمديرية 
 لقوى األمن الداخلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة -

بحق المخالفين من أفراد ومؤسسات لقرار التعبئة العامة منذ بداية اإلقفال العام  مكتوباً  محضراً    26644  همجموعما  تسطير   -

 .  23/11/2020 اإلثنينلغاية الساعة الخامسة من مساء يوم  14/11/2020بتاريخ 

 ساعة المنصرمة على النحو التالي:   24وّزعت المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة خالل الـ  ت -

 ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 
مجموع المحاضر منذ 

8/3/2020 
 579    مزدوجمحاضر خطية بحق السيارات المخالفة لقرار مفرد/

 17 لقرار التعبئة العامة محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة 

 31325 بيروت  154 (...تباعد اجتماعيمنع تجول، محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )

 35132 جبل لبنان 370 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 1120 المجموع 
 14331 البقاع

 11502 الشمال 

 11759 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

   104049 المجموع 102 108 137 367 406

  العامةالمديرية  
 لألمن العام 

 
 
 
 
 
 

 

 اإلفادة عن الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات واألقضية والحاالت في الحجر المنزلي.   -
 : 1432رقم   نسبة االلتزام بتطبيق قرار التعبئة العامةاإلفادة عن  -

 القرار 

 نسبة االلتزام في المحافظات

 وعكار  الشمال والنبطية  الجنوب
بعلبك  و البقاع

 الهرمل
 بيروت  جبل لبنان

 غير محدد % 93 % 80 % 66 % 88 االقفال 

 غير محدد % 73 % 70 % 63 % 68 المفرد والمزدوج
 

  العامةالمديرية  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار اإلقفال العام حيث قامت المديريات اإلقليمية بـ:  يير دورياتست -

 توجيه إنذارات وإقفال المؤسسات والمحالت المخالفة لقرار اإلقفال العام.   •

واإلجراءات   • بالتدابير  التزامها  عدد  بسبب  اإلقفال  قرار  من  المستثناة  والمحالت  للمؤسسات  إنذارات  توجيه 
 قائية الالزمة. الو

 تفريق التجمعات في األماكن العامة ومحالت بيع المواد الغذائية.   •

 مؤازرة قوى األمن الداخلي في مراقبة تطبيق القرار وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.   •
 حالة.   66اإلفادة عن عدد اإلصابات اإلجمالي في المديرية العامة ألمن الدولة الذي وصل إلى  -

جاءت على النحو  التي  ساعة المنصرمة    24خالل الـ  بقرار التعبئة العامة في المحافظات    منسبة االلتزا  اإلفادة عن -
 التالي: 

 البقاع عكار الشمال  النبطية  الجنوب بيروت 
بعلبك 
 الهرمل

 جبل لبنان

83 % 91 % 92 % 71 % 70 % 81% 75 % 89 % 
 

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

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 44 عدد الرحالت  44  عدد الرحالت 

  4368 عدد المغادرين 3078 عدد الوافدين 
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 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  
 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 بيروت
 فارغة  ليماسول 1 مستوعبات  الدخيلة  1

 فارغة  مرفأ الذوق 1 مستوعبات  التاكيا 1

    مركبات  ليبيا  1 صور 

 جبيل
 فارغة  اليونان  1   

 مازوت  مرفأ بيروت 1   

 فارغة  اسبانيا  1    جونيه 

 طرابلس 

    فارغة  نإسكندريو 1

    حديد  مرسين 1

    ذرة رومانيا  1

    حديد  أبو قيمر 1

  5 7 المجموع 
 

 قرارات / إجراءات عامة 
ترأس االجتماع أمين عام    .17/11/2020صدرت توصيات لجنة متابعة التدابير واالجراءات الوقائية لفيروس كورونا وذلك بعد اجتماعها بتاريخ   -

وزارات الصحة العامة، الداخلية والبلديات، نقيب األطباء    و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وممثل  ومستشار  وحضره المجلس األعلى للدفاع  
  في  وأبرز ما جاءختصاصيين. في بيروت، نقيب أصحاب المستشفيات، نقيبة الممرضات والممرضين، الصليب األحمر اللبناني، وعدد من األطباء اال

 : توصياتال

 نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان:   •
 . 11/2020/ 1التي تمت في مختبراتها ونسبة الحاالت اإليجابية اعتباراً من تاريخ  PCRتزويد اللجنة ببيانات فحوصات الـ   ▪
لكورونا خالل أسبوعين من تاريخه وذلك عبر البريد  باألسرة العادية وأسرة العناية الفائقة المخصصة لمرضى اتزويد اللجنة بالئحة   ▪

 . sawsan.bou-fakherddine@undp.org اإللكتروني:

 )خط ساخن( لمتابعة شكاوى المواطنين الذين هم على عاتقها والمتعلقة بعالج مرضى الكورونا.  الجهات الضامنة الرسمية: تحديد نقطة اتصال •
 

لمواجهة ارتفاع إصابات    باإلغالق العام قرار المجلس األعلى للدفاع  ب  المتعلّق  2020/ 11/ 12بتاريخ    1432رقم    والبلديات  وزارة الداخلية  تطبيق قرار -
 ، والذي حّدد: 2020/ 30/11لغاية   14/11/2020كورونا اعتباراً من 

 مواقيت الولوج والدخول إلى الشوارع.   •

 )الخصوصية( والعدد المسموح للركاب في آليات النقل العام والخاص واالستثناءات. حركة السيارات السياحية  •

 المستثناة من قرار اإلغالق. القطاعات االقتصادية والتجارية في كافة المناطق اللبنانية وإقفال مواقيت فتح  •

ليلية، األندية الرياضية، المالعب، المسابح الداخلية  الحانات والمقاهي والمراقص الاستثناءات والتي تشمل:  القطاعات التي تقفل من دون أية   •
الكورنيش البحري، الحدائق العامة، المراكز التجارية الكبرى، كازينو لبنان، صاالت الفيديو واأللعاب االلكترونية، األسواق الشعبية،    والخارجية، 

التنسيق مع  وكافة المناسبات االجتماعية والتجمعات على أنواعها وباإلضافة إلى توقف جميع الحفالت العامة والخاصة وكافة األنشطة الرياضية  
 المراجع الدينية إلقفال دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية.  

 بالتنسيق مع القائمقامين والبلديات.  المحافظين آلية متابعة تطبيق مضمون القرار عبر   •

كافة الوحدات التشدد في تطبيق هذا القرار وقمع المخالفات وخاصة فيما يتعلق بوضع    تكليف المديرية العامة لقوى األمن الداخلي اإليعاز إلى •
 الكمامة وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفق األصول القانونية واألنظمة المرعية اإلجراء.  

 
 http://drm.pcm.gov.lb : يمكن االطالع على القرار الكامل على الموقع: مالحظة

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

 : 1432رقم والبلديات وزارة الداخلية اإلغالق العام الصادر عن قرار لمخالفات  -

 .مزدوج(  /)مفرد  مخالفات سير المركبات اآللية •

 باإلقفال. مخالفات من مؤسسات ومحالت تجارية لم تلتزم  •

 (. مساءً  مخالفات من محالت لبيع المواد الغذائية وعدم االلتزام بمواقيت اإلقفال )الساعة الخامسة •

 التي لم تلتزم باإلقفال.   محالت اكسبرس وبعض المقاهي منمخالفات  •

 الخامسة صباحاً.  مخالفات لقرار منع التجول بين الساعة الخامسة مساًء و •

 اكتظاظ في محالت بيع المواد الغذائية وعدم احترام المسافة اآلمنة بين الزبائن.  •

 تجمعات امام ماكينات سحب األموال ومكاتب تحويل األموال.   •
 عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.  -

 
 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، الشعور بأية عوارض عند 
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 لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة  ا

 ساعة المنصرمة  24حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ 
   

   

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

  

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

 المختبرات / المستشفيات 
تحديد   دون عدد الحاالت اإليجابية

 مكان السكن 

 50 الفياضية  INOVIEمختبر 

 21 مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

 12 مركز فحوصات الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي 

 5 حارة حريك – مختبرات الهادي 

 4 مركز األطباء

 3 زحلة  - مستشفى المياس 

 1 الحدث   -مستشفى سان جورج 

 ADC 1مختبرات 

 1 مستشفى سان جورج األشرفية 

 1 غرة مختبر جبارة 

 1 مستشفى راغب حرب 

 1 مختبرات مركز المشرق 

 1 مستشفى المركز التخصصي في طرابلس 

 1 مستشفى رياق 
 
 

 ساعة المنصرمة(  24المختبرات التي لم تحدد رقم الهاتف )خالل الـ 
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 المختبرات / المستشفيات 
دون تحديد  عدد الحاالت اإليجابية 

 القضاء

 49 الفياضية  INOVIEمختبر 

 21 مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

 12 مركز فحوصات الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي 

 5 حارة حريك – مختبرات الهادي 

 3 زحلة  - المياس  مستشفى

 1 الحدث   -مستشفى سان جورج 

 1 مختبر جبارة غّرة 

 1 مختبرات مركز المشرق 

 1 مستشفى رياق 

 المختبرات / المستشفيات 
رقم عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 الهاتف 

 30 الفياضية  INOVIEمختبر 

 3 مركز فحوصات الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي 

 2 حارة حريك – مختبرات الهادي 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة ال

 

 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 

  الحكومي )البوار( مستشفى فتوح كسروان  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 بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  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 بيروت 

 General Makassed Hospital  مستشفى المقاصد بيروت 

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي  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 

  مركز النقاء الطبي  بئر حسن 

 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) 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 

  مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية  المتن 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل  المتن 

 Haroun Hospital  مستشفى هارون 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  مختبر واكيم 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 بيروت 

 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 بعلبك 

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 
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