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 إلدارة الكوارث  العمليات الوطنيةغرفة 

 COVID-19التقرير اليومي حول 
 

 
 
 
 

 22:00 وقت صدور التقرير:  212 تقرير رقم: 2020 تشرين األول 16 الجمعةالتاريخ: 

 

 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  
 
 

 امة المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة الع  :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 الة قيد التحقق ح 10161 :ملحظة
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 األقضية والبلدات التوّزع اليومي لإلصابات حسب 
 225 المتن قضاء   59 كسروان قضاء   161 بعبدا قضاء   69 الشوفقضاء   117 محافظة بيروت 

 13 برج حّمود  9 جونيه صربا   21 الشياح   2 الدامور   3 المريسةن عي

 1 ة النبع  1 جونيه كسليك  3 الجناح   1 السعديات   1 راس بيروت 

 17 سن الفيل  3 ذوق مكايل   10 االوزاعي   2 ةالناعم  1 قريطم

 1 حرش تابت   6 جونيه غدير  2 حسن بئر  3 ةحارة الناعم  2 ة الروش

 6 جديدة المتن  11 ذوق مصبح  2 الغبيري   12 شحيم  6 الحمرا 

 9 البوشرية   2 أدونيس   17 عين الرمانة   1 مزبود   10 المصيطبة 

 8 الدورة    2 جونيه ساحل علما   5 فرن الشباك  1 داريا   3 مارالياس 

 7 الروضة    2 طبرجا   11 حارة حريك   1 كترمايا   2 تلة الخياط

 7 سد البوشرية  1 ة أدما والدفن  3 لكي ليال  8 برجا   1 الصنائع 

 12 ة السبتي  1 الصفرا    31 برج البراجنة   1 بعاصير   2 الظريف 

 21 الدكوانة  1 البوار   3 المريجة   1 بخعون  1 المزرعة 

 5 أنطلياس   1 العقيبة   6 تحويطة الغدير   6 الجية  4 برج أبو حيدر 

 6 جل الديب   1 عجلتون  3 بعبداقضاء   2 جدرا  3 الفوقا ةالبسط

 5 النقاش   1 السهيلة   2 الحازمية    2 وادي الزينة   15 الطريق الجديدة

 9 الزلقا   2 غزير   23 الحدث  3 الرميلة   9 راس النبع  

 2 بياقوت   2 كفر حباب   1 بطشاي   1 الزعرورية   1 التحتا  ةالبسط

 4 بلّفو   1 الكفور    1 الجمهور   1 دير القمر   1 الجعيتاوي 

 4 الضبية   1 نمورة    6 كفر شيما   1 الشواليق )دير القمر(   29 األشرفية 

 1 مزرعة دير عوكر   1 غبالة   2 دير الحرف   2 قود فكفر  23 قيد التحقق

 19 المنصورية   1 يحشوش  1 عاريا   1 كفر حيم  57 طرابلسقضاء 

 5 الديشونية   1 ون ريف  1 رويسات صليما   2 بعقلين   6 طرابلس الزيتون

 5 الفنار   3 القليعات   1 الشبانية   1 الجاهلية   1 طرابلس باب الرمل  

 1 ةالزعيتري  3 عشقوت   1 فالوغا  1 المختارة   2 طرابلس القبة 

 6 عين سعادة  1 بقعاتة عشقوت   10 قيد التحقق  2 بقعاتا   1 طرابلس الزاهرية 

 1 عين نجم   1 قيد التحقق  20 رون بتالقضاء   1 نيحا   10 1طرابلس  ءمينا

 5 بصاليم   29 جبيلقضاء   10 بترون ال  1 بعدران  3 بساتين المينا 

 3 نابيه   9 جبيل   2 كفر عبيدا  1 المزرعة   1 قلمونال

 1 المطيلب   1 إده   1 كبَا   1 باتر   1 مخيم البداوي

 4 ة الرابي  6 عمشيت  1 سلعاتا   2 الباروك   32 قيد التحقق

 1 قرنة شهوان  2 حاالت   1 هري ال  6 قيد التحقق  7 الكورة قضاء 

 2 اليسار    1 جدايل   3 شَكا  58 عاليه قضاء   1 أميون

 6 الربوة   1 نهر ابراهيم  1 صغار   2 شويفات العمروسية    1 بتوراتج

 2 بيت الشعّار   1 منصف   1 بسبينا   5 حي السلم     3 أنفه 

 4 ديك المحدي  1 شخنايا   3 قيد التحقق  3   خلدة   2 قيد التحقق

 4 مزرعة يشوع  1 عنَايا   38 عكار محافظة   7 شويفات االمراء     21 زغرتاقضاء 

 1 بحرصاف   1 أدونيس   1 حلبا   1 دير قوبل    3 زغرتا 

 1 عين علق   1 غلبون  1 شيخ محمد   12 عرمون     1 بيادر رشعين 

 1 قرنة الحمرا  1 حبوب   2 رة قنط  4 بشامون    3 مجدليّا 

 1 برمانا   1 غرفين  1 بقرزال  1 عين عنوب    2 حارة الجديدة  

 4 بعبدات   1 معاد  1 ة عكار العتيق  1 بدادون     3 علما

 3 بيت مري   1 شيخان  1 كوشا   5 عاليه     4 إهدن

 1 بسفرين   1 جاج  1 بيت الحاج   1 الكحالة    1 ة مرياط

 1 المروج   1 قيد التحقق  1 حكر قته  2 بيصور     5 قيد التحقق

 1 الخنشارة   18 البقاع الغربي قضاء   1 تل حميرا   2 بحمدون الضيعة     47 زحلةقضاء 

 1 دوار   1 قنفار خربة   1 ببنين   1 بدغان      2 زحلة الراسية 

 1 بسكنتا   2 جب جنين  5 نهر البارد  1 بتاتر     8 زحلة أراضي 

 2 بقعاتا النهر   3 كامد اللوز   1 عبدة  2  ةالمشرف  1 ر الياس زحلة ما

 5 قيد التحقق  2 غزة   1 خريبة   1 تويتي )عين دارة(     4 فرزل  ال

 79 صيدا قضاء   1 )حماّرة(   ةمنار   2 حميرة    4 قيد التحقق  1 حزرتا 

 2 هاللية ال  1 حوش الحريمة  1 فنيدق  6 المنية الضنيةقضاء   1 أبلح

 6 حارة صيدا   1 سحمر  1 رحبه   1 بحنين   6 كسارا 

 7 عين الحلوة  3 مرج ال  1 كفر نون   1 حقل العزيمة   1 مكسة

 2 مجدليون  3 قيد التحقق  1 بيرة ال  1 قرصيتا   1 سعدنايل 

 9 عبرا   23 النبطيةقضاء   1 قبيات  ال  1 مراح السريج   1 قب الياس 

 1 بقسطا   2 نبطية البياض   1 ن البالضهر   1 بخعون  1 مريجات ال

 1 بستان الشيخ  1 نبطية الفوقا   1 وادي خالد  1 قيد التحقق  2 بوارج 

 1 عين الدلب  1 مزرعة كفر جوز   1 أكروم   67 بعلبك قضاء   4 بر الياس 

 5 غازية   1 شوكين  12 قيد التحقق  9 بعلبك   2 مجدل عنجر

 3 مغدوشة  1 حبوش   31 صورقضاء   1 شراونة ال  3 رياق 

 1 عرنابة   3 رومين   4 صور   1 راس العين   2 تربل 

 2 طنبوريت   2 تول   1 برج الشمالي   1 دورس  1 عين كفر زبد

 1 أرزي   1 دوير   1 دير قانون العين  1 نحله   1 كفر زبد 

 1 خرايب ال  1 ميفدون  1 جويا   1 كفر دان  6 قيد التحقق

 1 زرارية ال  1 عدشيت الشقيف  1 ة محرون  1 عين    5 الهرملقضاء 

 3 صرفند ال  1 عبَا  1 يانوح    1 عرسال   2 هرمل ال

 1 كوثرية السياد   3 قصيبة  ال  1 باريش   3 توفيقيه   3 قيد التحقق

 2 سكسكيةال  1 صير الغربية   1 معركة  2 قاع بعلبك  8 راشيا قضاء 

 1 مروانية ال  4 قيد التحقق  2 معروب   2 شعت   1 ضهر االحمر 

 1 عدّوسيةال  8 بنت جبيل قضاء   1 رشكنانيه  13 بدنايل    1 تنورة 

 1 كفر ملكي   2 عيناتا    2 صديقين   1 تمنين الفوقا   1 كفر دنيس

 27 قيد التحقق  1 تبنين   1 عين بعال  1 حوش الرافقة  1 رفيد ال

    2 ياطر   1 بازورية ال  6 تمنين التحتا   4 قيد التحقق

 185 قيد التحقق  2 دبل   3 عباسية ال  2 طاريا   7 جزين قضاء 

    1 قيد التحقق  1 قليلة    3 نبي شيت ال  2 جزين

       1 جبين  1 خريبة   1 حونة كفر

       9 قيد التحقق  18 قيد التحقق  2 لبعا 

          4 حاصبيا قضاء   1 جنسنايا 

          3 حاصبيّا   1 قيد التحقق

          1 قيد التحقق  1 مرجعيون اء ضق

             1 مجدل سلم 
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 كورونا المستجد حسب األقضية  نتشار فيروسمستوى خطر االمنصة االلكترونية لقياس 
 

 
 رونا ديات، لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كو: المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية والبلالمرجع

 
اء على عدد الحاالت المسّجلة يومياً وعدد  مستوى خطر انتشار فيروس كورنا حسب األقضية بن معرفة التفاعلية تتيح هذه المنصة 

 التالي:   ان في كل قضاء. للمزيد من المعلومات بشكل يومي، يمكن الدخول على الرابطالسك
RiskLevelInMunicipalities-https://bit.ly/DRM 

 

  نصة االلكترونية لتتّبع التزام القطاعات في إجراءات التعبئة العامة  الم 
 

 
 

 
بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمتابعة اإلجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا لفتح كافة القطاعات 

تم إنشاء منصة الكترونية خاصة تتيح  الكمامة، وتعقيم اليدين(،  ضع  ، والتعبئة العامة )المسافة اآلمنة  تشرط االلتزام بتطبيق إجراءا
اليومية على الرابط  التفصيلية  النتائج  القطاعات بشكل مستمر. يمكن االطالع على  مراقبة وقياس نسبة االلتزام من قبل مختلف 

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

 
 

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

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 لبالمتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة ا نان، نقابة االختصاصيين في العمل ليونسيف، وزارة الصحة العامة، 

 االجتماعي. 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 (تشرين األول 16 - تشرين األول 3اليومي ) الفحوصاتنسبة الحاالت اإليجابية من عدد 
 

 
 
 

 القضاءحسب  النشطةتوزع الحاالت 
 

 
 

 

 

 القضاء حسب الشفاءتوزع حاالت  
 

 

 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية
 

 
 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية  

 

 
 

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 السكن  المستشفى 

 )القضاء(
 وجود أمراض مزمنة  العمر )سنة( الجنس 

 نعم 47 أنثى طرابلس  -

 - 65 ذمر طرابلس  -

 نعم 82 ذكر عبداب سان جورج الحدث 

 نعم 77 ذكر صيدا  الحريري الجامعي 

 نعم 78 ذكر كسروان  الحريري الجامعي 

 نعم 50 ذكر بعبدا الحريري الجامعي 

 نعم 74 ذكر بعبدا الحريري الجامعي 

 نعم 51 ذكر المتن  الحريري الجامعي 

 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
  

 
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 ة العامة لصادرة عن وزارة الصحالمعلومات ا  :المرجع
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 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 

 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  الجنس توّزع الحاالت حسب
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 10/2020/ 16اإلجراءات قيد التنفيذ       
 وزارة الصحة العامة

نسبة الذين يحتاجون إلى عناية فائقة في لبنان  دد أسّرة العناية الفائقة، أوضحت الوزارة أن  راتيجيتها لزيادة عضمن إطار تنفيذ است  -
  61تمكنت الوزارة من إضافة    حيثتراوح بين خمسة وستة باأللف، ولكن الخطر يتمثل في العدد المحدود ألسّرة العناية الفائقة  

 مختلف المناطق اللبنانية تشفيات الحكومية فين األخيرين في المسفي األسبوعي  اً سرير

 

 
 اللبناني   األحمرالصليب 

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

6442 
حالة  57)

 جديدة( 
 

عدد مراكز اإلسعاف 
 التي تستجيب 

عدد فحوصات  48
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

 

49697 
(64 

 فحصاً 
 (جديداً 
 

عدد المستفيدين من 
الت متابعة حم

 لوقاية إجراءات ا 

234025 
 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

85933 
(1061  

مستفيداً  
 جديداً(
 

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة 

 محلية 

8760 
 

عدد المسعفين  
 المدّربين

عدد المتطوعين   1498
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  
ر  مراكز الحج
 الصحي 

8646 
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  

 المدربين على التوعية 

عدد المدربين  550
إقامة   على

 توعية حمالت

291 
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

862 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم 

 توزيعها

د المعدات  دع 1242780
 التي تم توزيعها

95711 
(72 

مجموعة 
 جديدة( 

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4290 
مستفيدين   10)

 (دجد
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة 

 الجيش 
 
 

 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري  -
 . ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلداتحواجز  إقامة  -
 فيها الوباء.   ينتشرمساندة األجهزة األمنية في عزل المباني واألحياء التي  -

المديرية العامة  
 الداخلي  األمنلقوى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 7 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 20950 بيروت  0 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 19750 جبل لبنان 460 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 467 المجموع 
 8392 البقاع

 7422 الشمال 

 7410 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 63024 المجموع 96 116 59 94 102
 -  

المديرية العامة  
 لألمن العام 

 
 
 
 
 

    . إصابة جديدة في األمن العامتسجيل عن اإلفادة  -
 خلية والبلديات:  اإلفادة عن التزام البلديات بقرار وزير الدا -

 البلديات التي لم تلتزم بالقرار  القرار البلديات التي التزمت ب

كفرزبد، حوش حاال، تربل، الفرزل،    ،الدلهميهمات، كفر عبيدة،  حا
   . قاع الريم، سعدنايل، بر الياس، شتورة، بوارج، خربة قنفار

رميش، دبل،  م، برجا، حومال،  ميلة، شحيالرياق، المحمرة،  شكا، ر
   . ربصاليمع

 تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.   متابعة -
   الحاالت المسّجلة في مختلف األقضية والحاالت في الحجر المنزلي. عن  التبليغ  -

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 
 

سة وذلك  لمات المدرإصابة إحدى معان بسبب  رمرفنوية النبطية الرسمية للبنات في بلدة كثااإلفادة عن إقفال   -

 اء الفحوصات الالزمة.  ين وإجرخالط حديد المبلدية من تعقيم المدرسة وتساعة لتتمكن ال  48لمدة 
 ازدياد حاالت الكورونا في البلدة.   رميش الرسمية ومدرسة رميش الفنية بسبب   ل من ثانوية كفال  قإاإلفادة عن   -
   حالة.  70ة الذي وصل إلى الي في المديرية العامة ألمن الدولابات اإلجمإلصاإلفادة عن عدد ا -
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 

  - % 50 ال التزام % 65 % 55 % 50 % 60 % 51 % 25

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

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 44 عدد الرحالت  49 عدد الرحالت 

  4928 عدد المغادرين 4569 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة قادمة ال نالسف المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 رانزيت ت سكندروناال 1 مواشي  قرطاجة  1 بيروت

    شي موا بار 1

    مستوعبات  الالذقية   1

 فارغة  تركيا 1    شكا

    حديد  طرابلس  1 يدا ص 

    غاز أويل بلجيكا 1 الزهراني 

    أويل  فيول  Gibraltar 1 الجية 

 2 6 المجموع

   
 

 قرارات / إجراءات عامة 
اإلجراءات  والمحجورين  آلية ضبط أوضاع    حول  14/10/2020بتاريخ    2020/أ.م/107المذكرة رقم  صدر عن وزارة الداخلية والبلديات   -

األحمر   المحافظات واألقضية والبلديات والصليب  تنفيذها على صعيد  تكل  اللبنانيالمطلوب  تم  المحجورين عبر  الذي  أوضاع  يفه متابعة 
 رة: ي مختلف المحافظات واألقضية. أبرز اإلجراءات التي وردت في المذكّ مندوبيه المنتشرين ف

 : المحافظين •
 التنسيق مع الصليب األحمر عبر الممثل المحدد في المذكرة.   -
 ضمان حسن التنفيذ والتنسيق.  يب األحمر اللبناني لالطلب من القائمقامين إبالغ البلديات بمهام مندوبي الصل -
 الصليب األحمر بكافة المعلومات حول المحجورين.  زويد البلديات ومندوبي الطلب من القائمقامين ت  -
 متابعة أوضاع مراكز الحجر األساسية المتخصصة للمصابين الذين ال يحتاجون إلى رعاية صحية.   -

 

 القائمقامين:  •
 لمعتمدة في البلدات التي تقع ضمن نطاق عملهم بالتنسيق مع البلديات المعنية.  جورين ومراكز الحجر امتابعة أوضاع المح -
 تنسيق عمل طبيب القضاء ومندوبي ومتطوعي الصليب األحمر وفرق عمل البلديات.   -
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 رؤساء البلديات:   •
 ألحمر.  ق مع مندوبي الصليب ابإجراءات وتعليمات الحجر الصحي بالتنسي المحجورين التأكد من التزام األشخاص  -
 إلى مراكز الحجر الصحي أو المستشفى.   المحجورينتدريب فريق تدخل سريع لنقل  -
 ومراقبة تطور أوضاعها.  المحجورين  حاالت   عنالتنسيق مع مندوبي الصليب األحمر للتأكيد على المعلومات  -

   

 اللبناني: الصليب األحمر  •
 .  ت الحجر والوقاية ت للتوعية حول إجراءا تدريب فرق متطوعين من القرى والبلدا -
 في كافة المناطق اللبنانية عبر المندوبين والتأكد من التزامهم باإلجراءات المطلوبة بالتنسيق مع البلدية.  المحجورين متابعة أوضاع  -
 ر أي عوارض.  ول كيفية التصّرف خالل الحجر المنزلي وعند ظهو وأسرهم بتعليمات وإرشادات واضحة حالمحجورين تزويد  -

 
المتعلّق بتعديل جدول القرى والبلدات التي تم إقفالها    13/10/2020بتاريخ    1252رقم  عن وزارة الداخلية والبلديات  القرار الصادر  تطبيق   -

المحيدثه،   –ل الديب، الزعرورية، البترون، رومية، بكفيا  بسبب ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا فيها، حيث تشطب بلدات الناقورة، ج 
، وتضاف بلدات بخعون والناعمة وحارة الناعمة على  11/10/2020تاريخ  الصادر ب   1250ن الجدول المرفق في القرار رقم  بنت جبيل م

نتائ  إلى  البلدات والقرى التي تم إقفالها، وذلك استناداً  بالقرار. على أن يستمر النظر في إعادة الوضع إلى طبيعته في  ج الجدول المرفق 
 حوصات.  الف
 

المتعلّق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع    11/10/2020بتاريخ    1250رقم  عن وزارة الداخلية والبلديات    ر الصادرتطبيق القرا -
 اإلصابات بفيروس كورونا فيها وذلك استناداً إلى توصيات لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا.  

 
 

 ات التعبئة العامةمخالفات قرار

المتعلّق بإقفال البلدات التي لديها خطر مرتفع النتشار   2020/ 1025التزام بعض البلديات بقرار وزارة الداخلية والبلديات رقم دم ع -
 الوباء. 

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

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

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

 

 

       
 
 

 PCR الئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـ

 
 

 PCR-RT الـ بطريقةكورونا  المخبري لفيروس التشخيص إلجراءالمؤھلة  الحكوميةالمختبرات 
 المختبر الموقع 

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

 مستشفى حلبا الحكومي  حلبا 

 مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 مستشفى البترون الحكومي  البترون 

 مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان

 بّري الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية 

 لحكوميا  تبنينمستشفى  تبنين 

 مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

 مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

 الحكومي الرئيس الياس الهراوي مستشفى  زحلة
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 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمختبرات الخاصة المؤھلة 
 المختبر الموقع 

 AUBMC كية األميرمستشفى الجامعة  بيروت 

  Hôtel Dieu de France شفى أوتيل ديو الجامعي مست 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  المقاصدمستشفى  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  ختبر فونتانا )الحمرا(م بيروت 

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة بيروت 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مختبر مارك السان   بيروت 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثة لمختبرات ا 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 

  سيرفسدياغنوستك   ناشيونالمختبر  حريك حارة 
 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  ى جبل لبنانمستشف 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  يجانمختبر كلين  الحازمية 

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال   تن الم

 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) لشمال مركز ا االستشفائي زغرتا

 Mazloum Hospital  مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital  مستشفى المنال  طرابلس 

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE جامعة اللبنانيةالالمعهد العالي للدكتوراه، والبيئة، 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) لكريم  مختبر ا 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 

 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 
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  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  ختبرات عيتانيم 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  تبر اليف البمخ بعلبك 

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 
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