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 إلدارة الكوارث  العمليات الوطنيةغرفة 

 COVID-19التقرير اليومي حول 
 

 

 
 

 20:00 وقت صدور التقرير:       197 تقرير رقم: 2020 تشرين األول 1 الخميسالتاريخ: 

 
 

 
 

 

 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 ى الحاالت النشطة منحن

 حالة قيد التحقق  7695 :مالحظة
 

 الجديد في التقرير: 

تحت  من البلدياتكبر عدد األتن الل قضاء الميسج   حيث ،ورونافيروس كر انتشامن خطر متوسط  تحتبلدية  56و خطر مرتفع تحتبلدية  111-
 ieskLevelInMunicipalitRis-https://bit.ly/DRM جدكورونا المستس فيروياس خطر انتشار لق ةرونيلكتاإل منصةال. الخطر

http://drm.pcm.gov.lb/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-RiskLevelInMunicipalities&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480870999&sdata=bOLNZ4FKhEdSniHAW%2FS%2F8Xt5yJy3ixY4rKk97lrC8Ls%3D&reserved=0
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 80 قضاء كسروان   29 قضاء الشوف   158 قضاء المتن   154 قضاء بعبدا   94 محافظة بيروت 

 2 جونيه صربا  3 الدامور   10 برج حّمود   14 الشياح   5 راس بيروت 

 2 سليك الك  1 السعديات   1 ةالنبع  1 الجناح  1 قريطم 

 10 ذوق مكايل  2 ة الناعم  7 سن الفيل   1 االوزاعي  2 شة الرو 

 3 جونيه غدير  1 شحيم  5 جديدة المتن   3 ر حسنئب  11 الحمرا

 13 ذوق مصبح  1 مزبود   6 البوشرية   16 يريغبال  2 المصيطبة

 7 أدونيس    1   شميس  5 الروضة    12 عين الرمانة  6 الياس مار

 2 حارة صخر   1 داريا    2 سد البوشرية   4 فرن الشباك  1 ونيسكواأل

 1 ساحل علما  4 برجا  4 ةسبتيلا  22 حارة حريك  5 تلة الخياط

 1 كفر ياسين   3 جيةال  1 ر روكز دير ما  4 الليلكي  7 المزرعة 

 3 أدما  1 جون  15 الدكوانة   12 برج البراجنة  4 برج أبو حيدر 

 1 عين الصفرا   2 دير القمر   8 أنطلياس  9  المريجة  2 الفوقا ةالبسط

 4 بوار ال  2   بقعاتا  1 جل الديب   2 بعبدا  12 طريق الجديدة 

 3 عجلتون  1 نيحا    1 النقاش   1 برازيليا  5 راس النبع

 3 بلّونة  6 قيد التحقق   8 الزلقا   6 الحازمية   1 التحتا ةالبسط

 4 السهيلة    16 قضاء زغرتا    6 بياقوت  1 مار تقال    1 الجعيتاوي

 1 عين الريحانة   1 زغرتا  6 ضبيةال  29 الحدث   10 األشرفية 

 2 جعيتا   1 عردات   1 عوكر  1 سبنيه  19 قيد التحقق 

 2 غزير  1 مجدليّا  10 المنصورية    2 كفر شيما  20 ورة  قضاء الك

 1 كفر حباب  5 مجدليا  11 الفنار   1 وادي شحرور   1 أميون

 1 فتقا  1 توال الجبة  7 عين سعادة   1  بسابا  1 حزير كفر

 2 سطاغ  2 ةمرياط  3 روميه  1 الهاللية   6 كوسبا

 2 بطحا   5 قيد التحقق   2 بصاليم  1 العبادية  1 مجدل

 1 كفور    59 قضاء صيدا   1 المطيلب   1 القصيبة    1 كفريا

 1 نمورة    6 الهاللية   2 ةالرابي  1 عاريا   2 ضهر العين 

 1 حياطة   2 المية ومية  1 بيت الككو  2 عربانية ال  1 برسا

 3   القليعات  8 عين الحلوة   1 قرنة شهوان   6 قيد التحقق   7 قيد التحقق 

 1 عشقوت   2 مجدليون  3 الربوة   1 قضاء الهرمل   4 قضاء جزين 

 1 رعشين   2 بقسطا   5 بيت الشعّار   1 الهرمل   1 كفر جرة 

 1 كفر دبيان   2 الغازية  1 ديك المحدي   1  قضاء راشيا   1 جرنايا 

 1 قيد التحقق   1 مغدوشة   3 مزرعة يشوع   1 خربة روحا  2 قيد التحقق 

 20 محافظة عّكار   1 السياد  كوثرية  1 دير طاميش   36 ور قضاء ص  8 قضاء البقاع الغربي  

  3 الصويري 
  3 صور الرشيدية 

  2 زكريت 
  35 قيد التحقق 

 3 حلبا 

 1 زواريب   135 قضاء زحلة   3 قرنة الحمرا   4 برج الشمالي  1 المرج  

 1 مجدل عكار  1 حوش الزراعنة   2 برمانا    1 جويا   4 قيد التحقق 

 1 نهر البارد   1 مار مخايل   1 بعبدات  1 معركة  22  قضاء بعلبك  

 4 العبدة   2 الراسية  1 بيت مري   2 البازورية   1 الحدث 

 1 فنيدق  1 المعلقة    1 ضهر الصوان    2 دير كيفا   2 بعلبك 

 1 شدرا   2 كرك نوح    1 بولونيا   1 طورا   2 دير األحمر 

 1 نهرية ة المزرع  1 سيدة النجاة  1 مار موسى  1   الحلوسية  1 برقا

 7 قيد التحقق   3 حوش االمراء   1 بسكنتا   1 بدياس  2  بدنايل

 16 ة الضني  ةقضاء المني  1 مار الياس  7 قيد التحقق   1 العباسية   4 بيت شاما

 3 دير عمار   1 فرزل  ال  19 قضاء النبطية    1 طير حرفا   5 شمسطار 

 6 ةمنيلا  1 حزرتا  3 النبطية التحتا   1 مجدل زون   1 حوش سنيد 

 1 حبوكفر  2 أبلح  1 النبطية الفوقا   1 شمع  1 بريتال

 1 بخعون   2 قاع الريم   1 كفر جوز   16 قيد التحقق   3 قيد التحقق 

 5 قيد التحقق   10 كسارا   2 حبوش   85 قضاء طرابلس   49   قضاء عاليه

 29   قضاء جبيل  1 العرايش وادي   1 كفور    1 الحدادين   4   العمروسيةشويفات  

 3 جبيل   6 تعلبايا   1 جباع    1 التل  7 حي السلم   

 1 مستيتا   25 سعدنايل  1 تول  10 القبة   4 خلدة   

 2 بالط  8 قب الياس   3 جبشيت  5 الزاهرية   1 شويفات االمراء   

 1 إده   18 بر الياس   2 ميفدون   2 التبانة   11 عرمون   

 7 عمشيت  3 عنجر  1 الشقيف  عدشيت   36 المينا   5   بشامون 

 2 حاالت  7 مجدل عنجر  1 نصار أ  1 القلمون   3 كحالة ال 

 2 حصرايل   1 المصنع  2 قيد التحقق   25 طرابلس   1   القماطية 

 1 جدايل    1 رياق  11 قضاء البترون  4 البداوي   1 شمالن   

 4 نهر إبراهيم   2 تربل   3 البترون  12 قضاء بنت جبيل  2 كفر متى   

 1 مشحالن  5  ميهاالدله  1 تحوم  1 عيتا الشعب   2 يعة  ن الضبحمدو 

 1 حبوب  1 كفر زبد   6 حامات   1 برعشيت   2 صوفر   

 1 ترتج  29 قيد التحقق   1 بيت شالال   1 شقرا    1 عين داره   

 3 قيد التحقق         1 كفر دونين  5 قيد التحقق 

          2 كفرا   3 مرجعيون قضاء 

 187 قيد التحقق         3 دبل    1 بني حيان 

          3 قيد التحقق   2 قيد التحقق 

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

 

 
 
 

 ( تشرين األول 1 - أيلول 18اليومي ) الفحوصاتنسبة الحاالت اإليجابية من عدد 
 

 
 
 

 القضاءحسب  النشطةتوزع الحاالت 
 

 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :جعالمر  
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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

 

 
 
 
 

 توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية
 

 
 

 فئة العمرية  لوفاة حسب التوزع حاالت ا
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 معدل عدد األيام الذي يتضاعف فيه عدد الحاالت

 

 
 

 نالمستشفيات ومنطقة السكتوّزع حاالت الوفاة حسب 

 

 
 

 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
  

 
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 منزلي في المحافظات ونسبة االلتزامت العزل التوّزع حاال
 

  
 

 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  نسلجا توّزع الحاالت حسب
 

  

 

 

 

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

 
 

ة  يوميا  لالطالع  ع األسر   تلف المحافظات حسب المستشفيات:في مخ 19-المتوافرة لمرضى كوفيدعلى كافة تفاصيل توز 
 PC-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRMتر: ويعبر الكومب

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

 معلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة ال   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

http://drm.pcm.gov.lb/
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://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-HospitalsOccupancy-Mobile&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480880991&sdata=5zb3i2Qqk4INjTOT9m6W9xOXXDBZcTPI84bKeDiJ%2BOs%3D&reserved=0
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 شار فيروس كورونا المستجد حسب األقضية مستوى خطر انتااللكترونية لقياس  المنصة
 

 
 

لة يومياً  معرفة التفاعلية تتيح هذه المنصة  مستوى خطر انتشار فيروس كورنا حسب األقضية بناء على عدد الحاالت المسج 
 لتالي:  الرابط على ا  ، يمكن الدخولللمزيد من المعلومات بشكل يوميوعدد السكان في كل قضاء.  

iesRiskLevelInMunicipalit-https://bit.ly/DRM 

 
 
 

  المنصة االلكترونية لتتّبع التزام القطاعات في إجراءات التعبئة العامة   
 

 

 

الصادرة عن اللجنة الوطنية لمتابعة اإلجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا لفتح كافة بناء على التوصية  
إنشاء منصة   وضع الكمامة، وتعقيم اليدين(، تم  التعبئة العامة )المسافة اآلمنة،  تالقطاعات شرط االلتزام بتطبيق إجراءا

 قبل مختلف القطاعات بشكل مستمر. الكترونية خاصة تتيح مراقبة وقياس نسبة االلتزام من 
 http://bit.ly/covidsectordataيمكن االطالع على النتائج التفصيلية اليومية على الرابط التالي:  

http://drm.pcm.gov.lb/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-RiskLevelInMunicipalities&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480870999&sdata=bOLNZ4FKhEdSniHAW%2FS%2F8Xt5yJy3ixY4rKk97lrC8Ls%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fcovidsectordata&data=02%7C01%7CSawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C4cd7e628449f4c2cc32708d858aa9a6c%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C1%7C637356837047522882&sdata=GSsuJJOUki%2BTwAcaQiEuWqmV54tFbsdFSgFcUDXildw%3D&reserved=0
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 1/10/2020اإلجراءات قيد التنفيذ       
 وزارة الصحة العامة

أعلنت وزارة الصحة العامة عن اتفاقاً بينها وبين الجهات الضامنة والمستشفيات الخاصة، تم بموجبه تحديد التعرفة الرسمية في   -
الحماية   لمستلزمات  العامة  الصحة  الوبائية فوزارة  للوقاية من األمراض  التي تستعمل  كورونا،    فيروسي معالجة  الشخصية 

ألف ليرة لبنانية في   200ض الواحد بفيروس كورونا في المستشفى لتغطية هذه المستلزمات لتصبح وتعديل الكلفة اليومية للمري
 ألف ليرة لبناية في غرفة العناية المرك زة.  400الغرفة العادية و

العامة  وزا  أفادت - الصحة  فحوصعن  رة  وصلت PCR اتاستكمال  بيروت    لرحالت  بتاريخ  إلى  المطار  في  وأجريت 
 حالة إيجابية; وأظهرت النتائج وجود  29/9/2020رحالت وصلت في    اتإضافة إلى الدفعة األولى لفحوص  28/9/2020

 . 9/2020/ 28بتاريخ  307على الرحلة القادمة من القاهرة على متن شركة طيران الشرق األوسط الرحلة رقم   واحدة
 اني  الصليب األحمر اللبن

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

5194 
حالة  58)

 جديدة( 
 

عدد مراكز اإلسعاف 
 التي تستجيب 

عدد فحوصات  48
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 
 

46634 
(46 
حصاً ف

 جديداً(
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 
 إجراءات الوقاية 

233758 
 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 عية التو

79019 
مستفيداً  42)

 جديداً(
 

 

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة 

 محلية 

8706 
(4 

متدربين  
 جدد(
 

المسعفين  عدد 
بين  المدر 

عدد المتطوعين   1498
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  
مراكز الحجر  

 الصحي 

8567 
متدرباً  28)

 جديداً(
 

عدد متطوعي  
ب االحمر  الصلي
 ن على التوعية المدربي

عدد المدربين  550
إقامة   على
 توعية حمالت

291 
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 
على اجراءات  

 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تم  تعقيمها 

567 
مرافق   3)

 جديدة( 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم 

 توزيعها

عدد المعدات   1240401
 ي تم توزيعهاالت

92393 
(70 

مجموعة 
 جديدة( 

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4238 
مستفيدين   3)

 جدد(
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة 
 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري  - الجيش 

 . األمن الداخلي في عزل البلدات تلف المناطق ومساندة قوى إقامة حواجز ظرفية في مخ -
 فيها الوباء.   ينتشرمساندة األجهزة األمنية في عزل المباني واألحياء التي  -

 
المديرية العامة  

 الداخلي  األمنلقوى 
 أحياء ومباني في البلدات والمحالت التالية: البلديات في عزل مؤازرة  -

 بلدة بيت شاما )بعلبك(  •

 كار(قايل )عبلدة بر •

 بلدة عرمون )عاليه(  •

• Lancaster Plaza ،Lancaster Hotel )الروشة( 

• Radisson Blu Martinez  )عين المريسة( 

• Golden Tulip Serenada Hotel )تقاطع عبد العزيز( 

• Golden Tulip Midtown Hotel )الحمرا( 

• Grand Suites  )بيروت( 

• Eden Bay )بيروت( 
 : فين لقرارات التعبئة العامةتسطير محاضر ضبط بحق المخال -

مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24خالل الـ عدد محاضر الضبط 

 0 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 20642 بيروت  0 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 18813 جبل لبنان 9 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 9 المجموع 
 8063 البقاع

 6784 الشمال 

 6883 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 61185 المجموع 5 0 4 0 0
 -  

المديرية العامة  
 لألمن العام 

 متابعة تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.   -
لة في مختلف األقضية والحاالت في الحجر المنزلي. التبليغ  -   عدد الحاالت المسج 
 جديدة بفيروس كورونا في األمن العام.   اتإصاب 5اإلفادة عن  -
 اإلفادة عن إصابتين جديدتين بين عناصر الجيش اللبناني.   -
     . ديدة في مخيم نهر البارد في الشمال من جراء الوباءحاالت وفاة ج  4تسجيل إلفادة عن ا -
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المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

بعد ثبوت إصابة    5/10/2020اإلفادة عن إقفال مركز محافظة البقاع في زحلة بقرار من محافظ البقاع لغاية   -
 .  رئيس قسم في المحافظة بفيروس كورونا

بعد ثبوت وجود إصابات بين    10/2020/ 6إقفال مركزي دائرة النفوس في زحلة والبقاع لغاية    عناإلفادة   -
 الموظفين.  

  46اإلفادة عن إصابتين جديدتين بين عناصر أمن الدولة ليصبح العدد اإلجمالي للحاالت اإليجابية النشطة   -
 الة. ح
لة في مختلف األقضية والحاالت في ا -  لحجر المنزلي.  التبليغ عدد الحاالت المسج 
ساعة    24بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ    مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

 المنصرمة: 
 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

  - % 30 % 5 % 70 ال التزام % 43 % 57 % 52 % 50

 
 العامة والنقلوزارة األشغال 

 ساعة المنصرمة(  24رفيق الحريري الدولي )خالل الـ   مطار
 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 29 عدد الرحالت  30 عدد الرحالت 

  3263 عدد المغادرين 2528 عدد الوافدين 
 

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

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 مستوعبات  مرسين 1    بيروت

    فيول أويل  الجية  1 جونيه 

 1 1 المجموع

    
 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

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

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

 
 

 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، عند الشعور بأية عوارض 
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 PCR ـالئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات 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 

 )البوار( وان الحكومي مستشفى فتوح كسر كسروان

ي الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية   بر 

 الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

 مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

 مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

 الحكومي الرئيس الياس الهراوي مستشفى  زحلة

 

 PCR-RT الـ بطريقةنا المخبري لفيروس كورو 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  لقديس جاورجيوس الجامعيمستشفى ا 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 

ة بيروت   Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغر 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center بر مارك السان  مخت بيروت 

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

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل   الغبيري 

  Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  ل األعظممستشفى الرسو برج البراجنة 

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

  سيرفسدياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني 

National Diagnostic Services Company (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 زمية الحا

 Clinigene  مختبر كلينيجان الحازمية 

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال   المتن 

 Life for Trans medical  مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن 

 Haroun Hospital  مستشفى هارون 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  طرابلس 

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE الجامعة اللبنانيةالمعهد العالي للدكتوراه، والبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  س طرابل 
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 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  ينوز 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 النبطي ة 

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصب   النبطية 

  Jabal Amel Hospital  عاملمستشفى جبل  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)  مختبر ميديكال كير سنتر زحلة

 
 العسكرية ستشفياتالممختبرات 
  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  وت بير

  Itani Medical Laboratories  مختبرات عيتاني بيروت 

 ABC Laboratories  مختبر أ ب سي األشرفي ة 

 Mouawad Medical Laboratory  مختبرات معو  ض الطبية الشياح 

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

  Lab Expert  مختبر إكسبرت الب المنصوري ة 

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك 

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 
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