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 ساعة المنصرمة(  24عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال )خالل الـ 
 

 
 لمحافظات حسب المستشفيات: في مختلف ا  19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  الطالع ل

 PC-upancyHospitalsOcc-https://bit.ly/DRMعبر الكومبيوتر: 

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

 
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@ئل التواصل االجتماعي ر وساأو عب

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-HospitalsOccupancy-PC&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480870999&sdata=qm%2BlN1g5CifpAEHIJ0kiFz41OaHsWSW2hh0GN6kTKQc%3D&reserved=0
https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile
http://drm.pcm.gov.lb/


 
 

 ساعة المنصرمة  24توّزع الحاالت حسب البلدات خالل الـ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   يمكن االطالع على التقرير

 7 كسروان  9 صيدا  2 الشوف  16 المتن  34 بعبدا 31 بيروت

 1 صربا  1 هاللية  2 بقعاتا   1 برج حّمود 3 الشياح  1 راس بيروت 

 2 مكايل ق ذو 1 حارة صيدا  9 عاليه  1 سن الفيل  4 الجناح  2 قريطم 

 1 حارة المير  1 مية ومية  1 حي السلم    1 الدورة   5 االوزاعي 2 الحمرا 
 2 ساحل علما  2 عبرا  1 القبة    1 الدكوانة  1 بئر حسن 1 عين التينة 

 1 البوار  1 عدلون 4 خلدة    1 الضبية  2 الغبيري  2 المصيطبة 
 13 صور  1 خرطوم  2 عرمون   3 الفنار  7 حارة حريك  1 الظريف 
 6 صور 2 قيد التحقق  1 بشامون   2 عين سعادة  1 برج البراجنة  1 المزرعة

 3 جويا  3 زحلة  2 طرابلس  2 روميه 1 المريجة   3 الطريق الجديدة 
 1 زبقين 1 بر الياس  1 الزاهرية  1 بصاليم  1 تحويطة الغدير  2 راس النبع  

 1 قليلة   1 رياق  1 1ميناء طرابلس  1 المطيلب  1 بعبدا  1 الرميل 

 1 بستان   1 علي النهري  1 الكورة  1 عين عار 4 الحازمية  6 األشرفية  

 1 قيد التحقق  3 بعلبك 1 بحبوش   1 عين علق 1 الحدث  9 قيد التحقق 

 1 النبطية  1 بعلبك  2 زغرتا 2 بنت جبيل 1 عاريا 8 جبيل

 1 عبَا 1 تمنين التحتا  2 مزيارة 1 تبنين  1 حمانا  3 جبيل 

 1 مرجعيون  1 قيد التحقق  3 البترون  1 حاريص  1 ق قيد التحق 2 عمشيت 

 1 طيبة   18 قيد التحقق  2 البترون      1 فدار الفوقا 

     1 وادي الجرد      1 بشلّلي  

           1 قيد التحقق 

            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            

            
            

     
 
       

            

 معلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة ال  : المرجع 

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


 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
 اإليجابية والحاالت النشطةوّزع الحاالت ت

 ة توزع الحاالت اإلجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14اإليجابية خالل الـ  الت عدد الحا 
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 صحة العامة   

 

  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 صحة العامة   

 

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


 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 

 
 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 
 
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
صحة     

 العامة
 

 

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


 

 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توّزع حاالت الشفاء التراكمية حسب األقضية 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14الـ  عدد حاالت الشفاء خالل 

 

 
 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  لتقريرالع على ايمكن االط

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

لصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات ا  :المرجع
  

 صحة العامة  

 
المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع

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


 

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللقاح المضاد لفيروس كورونا   للتسجيل على منصةالحملة الوطنية للتوعية 
 

 
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@واصل االجتماعي سائل التأو عبر و 

 

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
  

 صحة العامة  

 

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
  

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


 

 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية 
 

 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 

 وزارة الصحة العامة 
برئيس مجلس اإلدارة الدكتور هالل مساعد الساير لتوفير لقاحات  الكويتي ممثلة وقع وزير الصحة العامة إتفاقية بين وزارة الصحة العامة وجمعية الهالل األحمر  -

 . فايزر لمواجهة فيروس كورونا لصالح المواطنين اللبنانيين والالجئين السوريين والفلسطينيين
 

 
 

 األجهزة األمنية والعسكرية             
 ساعة المنصرمة   24اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ  الجهة 

 الجيش 
 

 

 ألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في كافة المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون العسكري المدني.   400اعدات اجتماعية ) ع مستوزي -
 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
 . / متقاعد1، /مدني  /1خدمة فعلية و/ /1/  إيجابية  حاالت /3/ ، حيث تبيّن وجودلعناصر من الجيش PCRفحص   /157/اإلفادة عن إجراء  -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 
 
 
 
 
 

 

 .  2021/ 14/1محضراً مكتوباً بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة منذ   51,328تسطير   -

 حسب المناطق على النحو التالي:   8/3/2021منذ المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة  مجموع توّزع -

 2020/ 3/ 8مجموع المحاضر منذ  

 54266 بيروت

 68399 جبل لبنان

 27728 البقاع 

 21176 الشمال 

 21213 الجنوب 

 192782 المجموع 
 

لمديرية العامة  ا
 لألمن العام 

 منزلي. اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات والحاالت في الحجر ال -
 متابعة اإلجراءات المعتمدة على الحدود الجوية والبرية والبحرية بالتعاون مع فرق وزارة الصحة العامة.   -

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

لفين  تسيير دوريات في مختلف المحافظات وإقامة نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة لمتابعة تنفيذ قرار اإلغالق العام وتحرير مخالفات بحق المخا  -
 بالتدابير الوقائية.   لاللتزامبالتعاون مع البلديات وتنبيه المواطنين  

 
 
 

 الصليب األحمر اللبناني 

   PCRدد فحوصات  ع الحاالت التي تم نقلها إلى المستشفيات 
 ستشفيات الم  إلى التي تم نقلها

 عدد المستفيدين  
 من حلقات التوعية 

عدد المستفيدين من المنصات  
 االلكترونية 

29,310 96,360 147,962 
6,284 

 ( اً واحداً ديجد  اً مستفيد6)

 صادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات ال  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 



 

 ساعة الماضية(  24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ 

 الرحالت المغادرة  الرحالت القادمة 

 51 عدد الرحالت  45 عدد الرحالت 

 4388 عدد المغادرين  7007 عدد الوافدين 
 

 ساعة الماضية( 24المرافئ )خالل الـ 

 

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ  لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامةا

 
 القضاء التي لم تحدد مكان  المختبرات

 المستشفيات  /المختبرات 
 اإليجابية دون تحديدعدد الحاالت 

 مكان السكن 

ات  BEI 2 مختبر

 1 فيق الحريري الحكوم  شفى ر مست

 1 مستشفى رزق 

 1 مستشفى راغب حرب 
 

 

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المرفأ 
 السفن المغادرة  السفن القادمة 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 فارغة بلغاريا  1 قمح Berdyansk 1 بيروت 

 بنزين ومازوت  اليونان  1 اسمنت  االسكندرون  1 طرابلس 

 تلفة/خطرة ع مخبضائ  بور سعيد  1 بضائع مختلفة/خطرة  بيروت  1 

 فارغة انطاليا  1    

 4 3 المجموع 

 

 قرارات / إجراءات عامة 
 التوصيات التالية:  6/2021/ 16تاريخ  الذي عقد باجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا  عنصدر  -

لزوم الوافدين   طرابلس في مرفأ PCR ات الجراء فحوص إنشاء مركز  بوزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة االشغال والنقل  تقوم   .1
 .  مذكورعبر المرفأ ال لبنان إلى

المديرية العامة للطيران المدني إضافة دولة ساحل العاج إلى الئحة الدول التي يُعفى الوافدون منها    -  عامة والنقلوزارة االشغال العلى   .2
 .لبنان قبل قدومهم إلى     PCRالـ يوم على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح من إجراء فحص   14الذين مضى 

وفقا للحاجة وإيداعها   يلرازالبو  بريطانيا للحجر في ما خص الوافدين من  لى تخفيض عدد الفنادق المخصصةالعمل ع : وزارة السياح .3
   .الجراء الالزم من قبلها ، المديرية العامة للطيران المدني   - والنقلالعامة وزارة االشغال 

العتماد  إجراء االتصال مع مختلف الدول لتوقيع مذكرات تفاهم لبوزارة الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة  تقوم   .4
 . تصةلقيح الصادرة عن السلطات المخ المتبادل لبطاقات الت

 

حول اإلجراءات المتعلّقة بالركاب   24/2ورقم  2/ 19عطفاً على التعميمين رقم  2/ 25صدر عن المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم  -
 تالي:  القادمين إلى لبنان من المملكة المتحدة والبرازيل، حيث تم تعديل بند االستثناءات ليصبح على الشكل ال

  19-أو جرعة كاملة من لقاح كوفيد  19-لقاح كوفيديعفى الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان والذين مّر على تلقيهم الجرعة الثانية من   .1
)الذي هو عبارة عن جرعة واحدة(، فترة ال تقل عن أسبوعين، أو أصيبوا بفيروس كورونا ضمن مدة تسعون يوماً تسبق تاريخ سفرهم  

عند    PCRعون لفحص  في المملكة المتحدة والبرازيل، ويخض  PCRبعد إبرازهم وثيقة رسمية تثبت ذلك، من إجراء فحص    إلى لبنان
 ، وكذلك يتم أعقاؤهم من الحجز الفندقي. 2/ 7وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي وفقاً لآللية المحددة في التعميم  

 الحجر لمدة خمسة أيام في مقر إقامتها.  الوطنية واألجنبية وعائالتهم على أن تلتزم ب يستثنى من الحجر الفندقي البعثات الدبلوماسية .2
فترة ال    19-ى أيضاً من الحجر الفندقي: الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان والذين مّر على تلقيهم جرعة واحدة من أي لقاح كوفيديستثن .3

ون براً إلى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الركاب القاصرون  تقل عن أسبوعين قبل سفرهم إلى لبنان، الركاب العابر
سواء كانوا قادمين بمفردهم أو برفقة أهلهم، الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خالل أحد أيام األسبوع وعادوا   سنة   18دون الـ 

في البلدان التي يرغبون بالعودة منها ويخضعون    PCRإجراء فحص  في نفس اليوم خالل األسبوع التالي باإلضافة إلى إعفائهم من  
 .  27/1/2021بتاريخ    2/ 7فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وذلك كما هو وارد في التعميم رقم    PCRلفحص  

 

س كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود  صدر عن غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث بيان متعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيرو -
إليجابي في الواقع الوبائي في لبنان وانخفاض عدد االصابات، حيث تم تعديل االجراءات ضمن القطاع العام  االغالق وذلك في ظل التطور ا 

 المشمول بإعادة الفتح ودوام العمل وفقاً للتالي: 

 مالحظات  التوقيت  القطاع 

 الوزارات  -
 اإلدارات والمؤسسات العامة  -
 البلديات واتحاداتها  -

المحدد  وفقاً لدوام العمل الرسمي  
 بموجب األنظمة والقوانين 

%  100نسبة الحضور لجميع العاملين والموظفين 
مع التقيد بالتدابير واالجراءات الوقائية من تعقيم  

 ووضع الكمامات 
 

ء بتاريخ  الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزرا  5/2021بناًء على التعميم رقم   ن التالي:صدر عن األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء البيا -
والذي طلب بموجبه من جميع االدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد المداورة في العمل بنسبة حضور ال تقل    26/03/2021
ن، وعلى أن يُترك للوزير أو رئيس اإلدارة  زيادة هذه النسبة عند االقتضاء  % من العدد االجمالي للموظفين والمستخدمين والعاملي50عن  

  بتأمين استمرارية سير المرفق العام وذلك لحين صدور تعميم أو قرار مخالف، وطالما أنه ولغاية تاريخه لم يصدر أي تعميم أو قرار مخالف 
 و تعديل. عن رئاسة مجلس الوزراء، يستمر العمل بهذا التعميم دون تغيير أ

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

 

 

https://www.lebanon24.com/entity/47783/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/1684119651/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/1684119651/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/1684119651/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47376/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47354/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84/ar/


 
 التي لم تحدد مكان السكن  المختبرات

 المختبرات / المستشفيات 
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد

 مكان السكن 

ات  INOVIE 2 مختبر

ات  BEI 2 مختبر

ات   MDTC 2مختبر

 1 فيق الحريري الحكوم  شفى ر مست

 1 مستشفى رزق 

 1 مستشفى راغب حرب 

 1 مستشفى فؤاد خوري 

 1 مستشفى الجعيتاوي 

  وبولس
ات عقيف   1 مختبر

ق  1 المشر
 

 رقم الهاتفالتي لم تحدد  المختبرات

 المختبرات / المستشفيات 
 ديدعدد الحاالت اإليجابية دون تح

 مكان السكن 

 1 مستشفى راغب حرب 

 1 مستشفى رزق 

 

 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة لا
 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمؤھلة   الحكوميةالمختبرات 

 المختبر  الموقع

 RHUH ي الجامعي مستشفى رفيق الحرير بيروت

 HALBA Governmental Hospital مستشفى حلبا الحكومي  حلبا

 TRIPOLI Governmental Hospital مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 BATROUN Governmental Hospital مستشفى البترون الحكومي  البترون

 Ftouh Kesserwan Gov. Hospital مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان 

 Sebline Governmental Hospital سبلين الحكومي  مستشفى سبلين

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي  مستشفى صيدا 

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعي نبيه مستشفى  النبطية

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي  تبنينمستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي  مستشفى الهرمل 

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي   الرئيس الياس الهراويمستشفى  زحلة 

 Baabda Governmental Hospital ا الحكومي مستشفى بعبد بعبدا

 

 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

الجامعة  مختبرات رودولف ميريو ) بيروت
 المتحف( – اليسوعية

Laboratoires Rodolphe Mérieux (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  الجعيتاويمستشفى اللبناني  بيروت

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire الورديةمستشفى  بيروت

 Clemenceau Medical Center (CMC) مركز كليمونصو الطبي بيروت

 Doctors’ Center مختبر مركز األطباء  بيروت

 Fontana Laboratories مختبر فونتانا )الحمرا(  بيروت

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت

 CEMA مختبر سيما  بيروت

 Ghorra-Jabre Laboratories مختبرات جبر وغّرة األشرفية 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مارك  مختبر السان األشرفية 

 PHD PHDمختبر  بيروت

 Saint Joseph Medical Center مختبر مركز مار يوسف الطبي بيروت

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء  بيروت

 Bey Lab – Furn El Shubbek مختبر باي الب  فرن الشباك 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات   الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل  الغبيري 

 Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

دياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني سيرفس

National Diagnostic Services Company (NDSC) 

مركز   -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 
 الطبية  التحاليل

Center Diagnostic Medical 

 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

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا

الجزئيّة   اإلحياءمختبر علم  الحدث 
 في الجامعة اللبنانية

Molecular Biology and Cancer immunology Laboratory in 

LU 

سان ميشال للتحاليل  مختبر  الضبية
 الطبية 

Saint-Michel Lab 

 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 

 Hopital St. Joseph )مركز ريموند وعايدة نجار ) مستشفى مار يوسف المتن 

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي  بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية

 Haykal Albert Hôpital مستشفى هيكل  الكورة 

 University of Balamand مختبر جامعة البلمند الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) تشفائي االسمركز الشمال   زغرتا

 Saydet Zghorta University Medical Center معي الطبياالمركز الج –سيدة زغرتا  زغرتا

 Family Medical Center – Zghorta المركز العائلي الطبي  زغرتا

 Mazloum Hospital المظلوممستشفى  طرابلس 

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس 

 Nini Hospital النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE ، الجامعة اللبنانية والبيئةمختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Islamic Charitable Hospital المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 

 Dar El Chifaa Hospital الشفاءمختبر مستشفى دار   طرابلس 

 Secours des Dame-Notre – CHU معي مستشفى سيدة المعونات الجا جبيل

 Boulos & Akiki Lab مختبر عقيقي وبولس جبيل

 Wakim Centre Médical مختبر واكيم جونية 

 Elite Medical Center مختبر إيليت الطبي جعيتا

 Hospital Wzein Ain وزين  عبنمستشفى  الشوف 

 Eva Lab مختبر إيفا الب  عرمون 

 UMC Hospital Hammoud معي مستشفى حمود الجا صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم  صيدا 

 Al Labib Medical Center لبيب الطبي مركز صيدا 

 Lebanese Diagnostic Centerمختبر الـ   صور 

 Family Medical Laboratories العائلة مختبر  الغازية

 Hospital Harb Ragheb Sheikh مستشفى الشيخ راغب حرب  النبطيّة

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ النبطية

 Al Salam Laboratories مختبر السالم النبطية

 Hopital Du Secours Populaire مختبر مستشفى النجدة الشعبية النبطية

 Jabal Amel Hospital مستشفى جبل عامل  صور 

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) يللتشخيص الطب  مختبر المشرق صور 

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمةمستشفى  بعلبك

 Hospital University Dar Al Amal مستشفى دار األمل الجامعي  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Baalbek الطبية مختبرات العناية  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Labweh مختبرات العناية الطبية  اللبوة 

 Tal Chiha Hospital مستشفى تل شيحا  زحلة 

 Hospital General Khoury مستشفى خوري  زحلة 

 MCC (Center Care Medical) مختبر ميديكال كير سنتر  زحلة 

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق

 
 العسكرية  المستشفيات  مختبرات

 Hôpital Central Militaire المستشفى العسكري المركزي في بيروت  بيروت

 Drive-Thruبطريقة  "   األنفية"المسحات   عينات  ألخذالمختبرات المؤھلة 
تريتمانت سنتر  دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت

 )الحمراء( 
Medical Diagnostic Treatment Center (MDTC) 

 ALS CIC SAL Med-Lab الجفينور – لحمراء ب امختبر ميد ال تبيرو

 Itani Medical Laboratories مختبرات عيتاني  بيروت

 Sakiet Al Janzir Laboratories مختبر ساقية الجنزير  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

 United Healthcare Center مختبرات المتحدة للرعاية الصحية الشياح

 Al Naqaa Medical Center النقاء الطبيمختبر  األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard مختبرات البولفار  بدارو

 CHU Al Yussef ي التعليمي مركز اليوسف االستشفائ حلبا

 Hopital El Koura مستشفى الكورة  الكورة 

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي كسروان 

 Lab Expert إكسبرت الب مختبر  المنصوريّة

 Saint Elie Laborator مختبر سانت ايلي انطلياس 



 BMP Laboratory مختبر ب م پ  ذوق مصبح 

 Laboratoire Dr. Elie Taleb ور إيلي طالب مختبر الدكت جونية 

 MEMER Leb للتحاليل الطبية األوسط مختبرات الشرق  جونية 

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك صيدا 

 First Lab الب مختبر فيرست   العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جب جنين

 ADC الطبي مختبر مركز التشخيص  جب جنين

 LAB Life مختبر اليف الب  بعلبك

 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي زحلة 

 Laboratoires Saint George مختبرات السان جورج زحلة 

 Araibi Medical Laboratories مختبرات العريبي الطبّيّة رياق

  مختبر مستشفى البقاع  البقاع 
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