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 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات 

 42 طرابلس  36 كسروان  59 الشوف  141 المتن  125 بعبدا 102 بيروت 

 10 الزيتون 3 صربا 1 الدامور  5 برج حّمود  5 الشياح  15 عين المريسة 

 1 التل 2 كسليك ال 4 السعديات  1 ةالنبع 4 الجناح 3 راس بيروت 

 4 ة القب 1 غدير  1 ة الناعم 8 سن الفيل  6 االوزاعي 1 ة الروش

 1 الزاهرية  2 ذوق مصبح 1 شحيم 1 جسر الباشا  9 ر حسنئب 3 الحمرا  

 3 التبانة  1 أدونيس   1 مزبود  4 جديدة المتن  4 الغبيري 2 يطبةالمص

 2 ءبساتين المينا 2 البوار  1 كترمايا  3 البوشرية  4 عين الرمانة  3 مارالياس

 5 اوي بدال 1 جعيتا  2 سبلين 3 الدورة   1 فرن الشباك 2 الظريف 

 2 مدينة الجديدة ال 1 غزير 13 برجا 3 الروضة   15 حارة حريك 3 المزرعة  

 1 مخيم البداوي  1 معاملتين ال 2 الجية 2 سد البوشرية  4 الليلكي 5 حيدر  يبرج أب

 13 قيد التحقق  17 غدراس  1 جدرا  2 ةالسبتي 18 برج البراجنة 1 الفوقا ةالبسط

 2 الكورة  1 ريفون  1 ةالورداني 1 روكز دير مار   3 المريجة  1 العاملية 

 1 فيع 1 كفر دبيان  1 المغيرية  12 الدكوانة  2 تحويطة الغدير  8 الطريق الجديدة 

 1 قيد التحقق  1 حراجل 2 الزعرورية 2 أنطلياس 6 بعبدا 3 راس النبع 

 5 زغرتا  1 فاريا 2 السمقانية 6 النقاش  6 الحازمية  3 التحتا ةالبسط

 1 زغرتا 1 قيد التحقق  3   كفرفقود 1 الجديدة  14 الحدث  3 الرميل

 1 السيدة   16 جبيل 1 كفر حيم  1 الزلقا  2 بطشاي  7 األشرفية  

 2 مجدليّا  1 قرطبون  1 دميت 1 بياقوت 1 الجمهور  39 تحقق قيد ال

 1 ةمرياط 1 بالط  1 ةالكليل 7 الضبية 1 كفر شيما 39 عكار

 4 البترون  3 عمشيت 1   الجديدة 9 المنصورية   3 بعلشميه 3 حلبا 

 1 البترون 1 حاالت 3 بقعاتا   4 الفنار  1 الهاللية  1 شيخ محمد

 1 كفر عبيدا  1 حصرايل  5 عين وزين 19 عين سعادة  1 قرية   1 ة نفيس

 1 شَكا 4 إهمج 1 عّماطور 4 روميه 3 راس المتن 1 شيخ طابا

 1 بجدرفل  1 عبيدات  4 يمرست 3 ةالرابي 1 قبيع 1 مشحا

 83 بعلبك 1 غلبون 1 جباع   1 بيت الككو 1 عاريا  1 عرقا

 23 بعلبك  2 حصارات   3 الباروك 1 ة الربو 1 صليما  1 مزرعة بلده 

 1 شراونة ال 1 قيد التحقق  2 قيد التحقق  2 بيت الشعّار  1 حمانا  1 تكريت

 4 دورس  28 صور  51 عاليه  3 ديك المحدي  1 الخلوات   3 ةعكار العتيق

 1 نحله  2 صور  1 شويفات العمروسية   6 رعة يشوع زم 1 الشبانية 1 الحيصا

 1 السهل  2 صور البصَ  8 حي السلم    1 بكفيا  1 حاال ب 5 ببنين 

 32 فاكهةال 1 برج الشمالي 1 شويفات القبة    3 بيت شباب  1 قرنايل 1 نهر البارد 

 1 عين  1 باتوليه  2 خلدة    1 المياسة 1 جوار الحوز  1 سيسوق 

 1 راس بعلبك   1 دير قانون العين  5 شويفات االمراء    1 عين الخروبة 3 حقق قيد الت 1 برقايل

 1 توفيقيه 1 جويا  1 دير قوبل    2 العطشانة 64 زحلة  1 جديدة القيطع 

 1 حربتا  1 يانوح  6   عرمون   5 برمانا   1 زحلة الميدان   1 القرنة  

 1 لقدام نبحا ا 2 باريش 6 بشامون    3 بعبدات 2 زحلة الراسية  1 فنيدق

 1 يونين  2 قانا  2 عين عنوب    3 بيت مري  3 زحلة المعلقة   1 مجدال

 1  بدنايل  1 معركة 4 عاليه   1 ضهور الشوير  1 معلقة أراضي  1 تاشع

 1 بيت شاما 7 معروب 2 الكحالة   1 بسكنتا  3 حوش االمراء  1 رحبه

 2 حوش الرافقة  1 اوينح  1  عين الرمانة    5 قيد التحقق  4 تل شيحا 1 وادي الجاموس 

 1 تمنين التحتا  1 طير دبّه  1 كيفون    31 صيدا  2 حزرتا 1 شدرا 

 2 شمسطار  4 عباسية ال 1   بيصور    4 القديمةصيدا   2 كسارا  2 مشتى حسن

 2 نبي شيت ال 1 شعيتية 1 عبيه   2 حارة صيدا  1 شتورا  1 عمارة البيكات

 2 فالوي  32 النبطية  2 ة  بحمدون الضيع  1 مية وميةال 3 جالال  1 يتال ه

 4 قيد التحقق  2 نبطية التحتا ال 1  شانيه  2 عين الحلوة  1 مكسة 3 وادي خالد 

 16 الهرمل  4 مزرعة كفر جوز  1 شارون    1 قرية   7 تعلبايا  2 قيد التحقق 

 16 هرمل ال 2 زبدين   1 العّزونيه    2 غازيةال 3 جديتا  7 البقاع الغربي 

 8 حاصبيّا  2 كفر رمان  1 هريه مب 1 مغدوشة  1 تعنايل  2 مشغرة 

 3 حاصبيّا  1 صاليم عرب 3 قيد التحقق  1 زيتا 1 سعدنايل 1 غزة 

 1 عين جرفا 1 دير الزهراني  6 بنت جبيل  1 أرزي  3 قب الياس  1 قرعون ال

 1 شويّا   1 تول 1 رميش 1 خرايب  ال 6 بر الياس  1 صويري ال

 1 عين قنيا  2 نميريةال 2 تبنين  1 عدلون  2 مجدل عنجر 1 مرج  ال

 1 ماري 2 حاروف   1 خربة سلم  1 صرفند ال 2 رياق 1 قيد التحقق 

 1 كفر شوبا 2 دوير   1 كونين  1 بيساريةال 2 علي النهري  10 ة الضني ة المني

 117 قضاء قيد التحقق  2 جبشيت 1 ياطر 3 كوثرية السياد  1 دير الغزال  4 ةالمني

   1 ون فدمي 12 مرجعيون 2 مروانيةال 7 تربل  1 سير الضنية 

   1 زوطر الشرقية  1 مرجعيون  2 مزرعة المصيلح   3 كفر زبد  1 بقرصونة 

   1 كفر صير  2 إبل السقي  5 قيد التحقق  3 قيد التحقق  1 قرصيتا

   2 يحمر  3 كفر كال  2 جزين 1 راشيا  2 بخعون 

   3 صير الغربية 1 مركبا  1 ريمات 1 خربة روحا 1 قيد التحقق 

   3 قيد التحقق  5 ميس الجبل 1 روم     
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 والحاالت النشطةتوّزع الحاالت اإليجابية 

 ة توزع الحاالت اإلجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توّزع الحاالت النشطة 

 حسب األقضية التراكمية  توّزع الحاالت 

 
 
 

 حسب األقضية  الماضية يوم  14خالل الـ اإليجابية  الحاالت  عدد
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 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 حسب األقضية التراكمية توّزع حاالت الوفاة 

 
 

 حسب األقضية  المنصرمة ومي 14نسبة الوفيات خالل الـ 
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 نحسب المستشفيات ومنطقة السكتوّزع حاالت الوفاة 

 
 لعمريةعدد الوفيات حسب الفئة ا
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 توّزع حاالت الشفاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب األقضية التراكمية  توّزع حاالت الشفاء 

 

 حسب األقضية يوم المنصرمة   14عدد حاالت الشفاء خالل الـ 
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية  

 

 
 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنس  توّزع الحاالت حسب مستوى المرض 
 

 

 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر
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 العامة  المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 عامة المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة ال  :المرجع
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 الحاالت اليومية المنحنى الوبائي حسب عدد 
 

 
 

 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 

 
 

 فيروس كورونا  زل للحاالت المصابة بنسبة إشغال مراكز الع
 

 
 

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

IsolationCentersProfiles . 
 

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

 االختصاصيين في العمل االجتماعي. 
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 12/2020/ 08اإلجراءات قيد التنفيذ       

 وزارة الصحة العامة

،  INFLUVAC-TETRA( لقاح إضافي من لقاح اإلنفلونزا الموسمي300000وصول ثالثمائة ألف )  عن  علنت وزارة الصحة العامةأ -
  رقم بهدف تغطية الطلب اإلضافي على هذا اللقاح تزامنا مع جائحة كورونا، ال سيما للفئات المستهدفة وفقا لمذكرة وزير الصحة العامة  

 للقاح.   (ليرة لبنانية 26230ا ومائتين وثالثين ليرة لبنانية )سيتم توزيع هذه الكمية بسعر ستة وعشرين ألف  ، حيث 149/1
العامة  أفادت - الصحة  فحوصعن   وزارة  المطار   PCR اتاستكمال  في  وأجريت  بيروت  إلى  وصلت    3/12/2020  بتواريخلرحالت 

 توزعت على الرحالت التالية:   إيجابية تاال( ح9) تسع حيث تم تسجيل 6/12/2020 5/12/2020

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

5 /12 /2020 

 1 711 المصرية  القاهرة 

 1 301 العراقية  بغداد 

 1 826 التركية  إسطنبول 

 PEGASUS 863 1 إسطنبول 

6 /12 /2020 

 1 406 األثيوبية  أديس أبابا 

 2 713 المصرية  القاهرة 

 MEA 266 2 ل إسطنبو

 9  المجموع 

 
 

 الصليب األحمر اللبناني    

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

9,801 
حالة  74)

 جديدة( 

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  
 تستجيب

48 

عدد فحوصات 
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

59,576 
(161 

حالة  
 جديدة( 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 

 الوقايةت إجراءا 

240,171 
 

عدد المستفيدين  
من حلقات  
 التوعية 

113,285 
 مستفيد 300)

 ( جديد

عدد المتدربين  
على إعداد خطط  
 استجابة محلية 

8,878 
 

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 
166 

عدد المتدربين  
على إدارة  
مراكز الحجر  

 الصحي 

8,836 

عي  طومتعدد 
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية 

550 
عدد المدربين 

إقامة   على
 توعية حمالت

310 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 
على اجراءات  

 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

994 
مرافق   9)

 جديدة( 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي  

 تم توزيعها 
1,259,062 

دات  المععدد 
 التي تم توزيعها

263,699 
عدد المستفيدين من 

المنصات  
 االلكترونية 

4,777 
)مستفيد واحد 

 جديد( 
 

 
 
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة
 الجيش 

 
 
 

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

 .CIMICلعسكري المدني ا
   نية. وتفريق التجمعات ومساندة األجهزة األم  تنبيه وتوجيه المواطنين والسائقين لتطبيق قرارات التعبئة العامة -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ظرفية   - حواجز  وإقامة  دوريات  مراقبة  تسيير  مختلف  ونقاط  الفي  بحق  محاضر ضبط  وتسطير  مخالفين المناطق 
 . التعبئة العامة اتلقرار

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

مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

 0 العامة  خطية بحق مؤسسات مخالفة لقرار التعبئةمحاضر  8/3/2020

 36231 بيروت  4 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد اجتماعي...(

 40551 جبل لبنان 122 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 126 المجموع 
 16194 البقاع

 13435 الشمال 

 13013 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

   119424 المجموع 8 7 9 68 34

المديرية العامة  
 لألمن العام 

 

 اإلفادة عن الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات واألقضية والحاالت في الحجر المنزلي.   -
 متابعة اإلجراءات التي تقوم بها الفرق الطبية في مراكز فحص الوافدين في المطار وعلى المعابر الحدودية.  -

لعامة  المديرية ا
 ة الدول ألمن

 

 
 
 
 
 

 

 لاللتزام بالتدابير الوقائية. وتنبيه المواطنين   التعبئة العامةتسيير دوريات في مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار   -
اإلفادة عن إقفال دائرة نفوس صور بقرار من محافظ الجنوب بسبب إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا على أن  -

 .  13/12/2020ستئناف العمل بتاريخ يتم تعقيم الدائرة وا
 اإلفادة عن العدد التراكمي للحاالت في األقضية والحاالت في الحجز المنزلي.   -
العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ    م التبليغ عن نسبة االلتزا - التعبئة  ساعة    24بقرار 

 المنصرمة: 
 لبنانجبل  بعلبك الهرمل ية النبط البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

72 % 60 % 45 % 50 % 55 % 55 % 50 % 60 % 
 



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

 الرحالت المغادرة  القادمة   الرحالت

 41 عدد الرحالت  39  عدد الرحالت 

  3543 عدد المغادرين  3179 عدد الوافدين 
 

 ساعة المنصرمة(  24الل الـ  فئ )خالمرا 

 السفن المغادرة  السفن القادمة  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

    مستوعبات  طرابلس  1 بيروت 

 فارغة روسيا 1    شكا

  1 1 المجموع 
 

 قرارات / إجراءات عامة 
رات المصلحة  ئية لفيروس كورونا وتوصيات دولة رئيس مجلس الوزراء وضرو بناء على توصيات لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقا -

مديد العمل بمضمون  حول ت   5/12/2020بتاريخ    1524القرار رقم  وزارة الداخلية والبلديات  العامة ومقتضيات السالمة، صدر عن  
لغاية الساعة  ، وذلك  لوقائية لمواجهة كوروناتعديل التدابير واإلجراءات اب   المتعلّق  21/11/2020اريخ  الصادر بت   1459رقم  القرار  

 . 14/12/2020الخامسة صباحا  من نهار يوم اإلثنين الواقع فيه 
 
جراءات الوقائية  المتعلق بتعديل التدابير واإل  29/11/2020والبلديات بتاريخ  وزارة الداخلية  الصادر عن    1495رقم    تطبيق القرار -

 جاء فيه:   الذيلمواجهة وباء كورونا، 
 . صباح اليوم التالي  5:00لغاية الساعة  23:00الساعة   بين مواقيت الولوج والدخول إلى الشوارع حديد ت  ▪
 تعليمات التنقل باآلليات الخاصة والعمومية والشاحنات.   ▪
 . كافة المناطق اللبنانية اقيت فتح القطاع العام والقطاعات االقتصادية والتجارية فيمو ▪
 . وزير التربية والتعليم العاليب ات التعليمية والوحدات اإلدارية في كافة البلدات والقرى قرار فتح أو إقفال المؤسس حصر  ▪
كافة المناسبات االجتماعية، إضافة إلى التنسيق    استثناءات ومنعمقفلة من دون أية  الحانات والمالهي والمراقص الليلية    إبقاء ▪

 . % من القدرة االستيعابية(50ي دور العبادة )ع المرجعيات الدينية لجهة تنظيم وتحديد أعداد المصلين فم
إلزامية  ،  مة العامةإجراءات الوقاية والسال،  بوسائل النقل العامة والخاصة المحددة  المتنقلينبأعداد  المتعلقة    عامةالحكام  األ ▪

لى المسافات  التعقيم بصورة دائمة وعدم االكتظاظ مع المحافظة ع،  يدينالنظافة الشخصية وخاصة غسل ال،  وضع الكمامة
 . تنظيم األدوار على صناديق الدفع و  بين األشخاص

)اال ▪ التجول  ومنع  بالتنقل  الخاصة  الصحي  ستثناءات  القطاع  وموظفو  الدبلوماسي  العسكريون  السلك  في  والعاملون 
وا البحرية  والوكاالت  المرفأ  وموظفو  اواإلعالميون  ومؤسسات  وقاديشا  لبنان  كهرباء  مؤسسة  إلى  إضافة  لمياه  لمطار، 

اآلليات العسكرية وآليات الدفاع المدني واإلطفاء  ،  الخدمات لهما وعمال المطاحن وشركات كنس وجمع ونقل النفايات  وومقدم
اللبناني وسيارات اإلسعاف والجهاز الطبيوشرطة الب  بلوماسي واألمم المتحدة  آليات السلك الد،  لديات والصليب األحمر 

اآلليات المخصصة لذوي االحتياجات  ، رافعات واآلليات المخصصة لنقل وقطر السياراتال، نواإلعالميوووسائل اإلعالم 
الشؤون   وزارة  من  ببطاقة  والمزودين  المطار شرط  و  االجتماعيةالخاصة  وإلى  من  يقلونهم  والمغادرون ومن  الوافدون 

 . ة السفرحيازتهم على صورة عن تذكر
 في تطبيق القرار.  رؤساء البلديات  مهام  ▪
 . في تطبيق هذا القرارالمديرية العامة لألمن الداخلي  وحدات  تشّدد ▪

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

 مخالفة سائقي النقل المشترك )الباصات والفانات( للعدد المسموح من الركاب.   -
االلتزام  و  المسافة اآلمنة بين الزبائناحترام  تنظيم األدوار على صناديق الدفع وعدم  وعدم  ارية  والتجاكتظاظ في محالت بيع المواد الغذائية   -

 .  بوضع الكمامات
 وعدم مراعاة التدابير الصحية.   ب تحويل األموال تجمعات امام ماكينات سحب األموال ومكات  -
   %(.50) تقديم النرجيلة والعدد المسموح للزبائن منعمخالفة بعض المقاهي لقرار  -
 قفال.  مخالفة بعض الحانات والمالهي الليلية لقرار اإل -
 . الفحوصات المخبرية عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج  -
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 لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة  ا

 ساعة المنصرمة  24لـ حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل ا
   
   

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

  

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

 فياتالمستشالمختبرات / 
  دون عدد الحاالت اإليجابية

 مكان السكن تحديد 
 68 الفياضية  INOVIEمختبرات 

 26 جورج األشرفية  سان مستشفى

 15 ارة حريك مختبرات الهادي ح

 13 ق الحريري الجامعي مستشفى رفي

 ADC 13مختبرات 

 5 رزق  مستشفى

 4 دولي ق الحريري الدين في مطار رفيفمركز فحوصات الوا

 3 عين وزين  مستشفى

 2 مختبرات مركز المشرق 

 1 األشرفية جوزيفسان  مستشفى

 1 الجعيتاوي  مستشفى

 1 بطية الحكومي الن مستشفى

 1 هراوي الحكومي الياس ال مستشفى

 1 المياس الحكومي  مستشفى

  
 
 

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

 
 

 المختبرات / المستشفيات
عدد الحاالت اإليجابية  

 القضاء دون تحديد 
 66 الفياضية  INOVIEمختبرات 

 14 ارة حريك مختبرات الهادي ح

 13 ق الحريري الجامعي مستشفى رفي

 ADC 12مختبرات 

 5 رزق  مستشفى

 4 دولي ق الحريري الدين في مطار رفيفمركز فحوصات الوا

 1 األشرفية جوزيفسان  مستشفى

 1 جورج األشرفية  سان مستشفى

 1 حلةالمياس ز مستشفى

 المختبرات / المستشفيات
دون  عدد الحاالت اإليجابية 

 رقم الهاتف تحديد 
 2 ارة حريك مختبرات الهادي ح

 2 النيني مستشفى

 1 ق الحريري الجامعي مستشفى رفي
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 PCR دة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـلمختبرات المعتمالمحّدثة لالئحة ال

 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمؤھلة  الحكوميةلمختبرات ا
 المختبر الموقع 

 RHUH  مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

 HALBA مستشفى حلبا الحكومي  حلبا 

 TRIPOLI مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 BATROUN مستشفى البترون الحكومي  البترون 

 KESSERWAN ستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار( م كسروان

 NABIH BERRI NABATIYEH بّري الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية 

 TEBNIN الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL جبيل الحكومي مستشفى بنت  بنت جبيل 

 BAALBECK بعلبك الحكومي مستشفى  بعلبك 

 ELIAS EL HRAWI الحكومي اوي الرئيس الياس الهرمستشفى  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( – سوعيةاليمختبرات 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 ق الجامعي مستشفى رز بيروت 

 CHU - Geitawi Libanais Hospital  الجامعي الجعيتاوي مستشفى اللبناني  بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire   الورديةمستشفى  بيروت 

  Doctors’ Center  األطباءمختبر مركز  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 برات المخت الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل   الغبيري 

  Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

  النقاء الطبي مركز  بئر حسن 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة 

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

 National Diagnostic Services Company كومباني  سيرفسدياغنوستك   ناشيونالر مختب 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  انمستشفى جبل لبن 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 سرحال   مستشفى المتن 

 Life for Trans medical  ترانسميديكال فور اليفمختبر  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، ميكروبيولوجيا الصحة  مختبر طرابلس 

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

 Boulos & Akiki Lab  مختبر عقيقي وبولس جبيل 

  Wakim Centre Médical  يممختبر واك 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 لةزح

 MCC (Center Care Medical)  يديكال كير سنترمختبر م زحلة
 

 
 العسكرية المستشفياتمختبرات 
  Hôpital Central Militaire  المستشفى العسكري المركزي في بيروت بيروت 

 
 

  Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
 Medical Diagnostic Treatment )الحمراء( تريتمانت سنتر  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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