
       

 

 

 

 

  
 19:00: وقت صدور التقرير    419 تقرير رقم: 2021 أيار 22  السبت التاريخ:

 
 

 
 

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

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

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

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM  :عبر الهاتف
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 DRM_Lebanon@سائل التواصل االجتماعي بر و أو ع

 

 

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
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 ساعة المنصرمة 24توّزع الحاالت حسب البلدات خالل الـ 
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 16 كسروان 45 صيدا 4 عكار 32 المتن  42 بعبدا 26 بيروت 

 1 ذوق مكايل  16 صيدا  القديمة  1 العبودية  3 برج حّمود  6 الشياح  1 عين المريسة 

 1 حارة المير   6 هاللية   1 شدرا  1 النبعه  4 الغبيري  1 راس بيروت 

 3 غدير  1 قياعة  2 القبيات  1 الدورة   2 عين الرمانة   1 الروشه 

 1 ذوق مصبح  2 حارة صيدا  1 المنيه الضنيه  1 السبتيه  1 فرن الشباك  1 الحمرا  

 2 حارة صخر  1 مية ومية  1 قيد التحقق   3 أنطلياس  4 حارة حريك  1 تلة الخياط

 1 طبرجا 5 عين الحلوة  13 زحلة  2 جل الديب  1 الليلكي  1 المزرعة  

 1 الصفرا   1 مجدليون  1 المعلقة    2 بياقوت  2 برج البراجنة  4 برج أبي حيدر 

 1 عجلتون  2 عبرا   1 نيحا  3 الضبية  7 المريجة  3 الطريق الجديدة 

 1 بلونة  1 بستان الشيخ  1 جالال 4 المنصورية   3 تحويطة الغدير  3 راس النبع  

 1 عذره والعذر  4 غازية  2 تعلبايا 1 الديشونية  11 الحدث  3 البسطا التحتا 

 2 القليعات   3 زرارية  2 سعدنايل  2 عين سعادة  1 بسابا   1 مار مخايل النهر 

 1 عشقوت  2 بيسارية  5 قب الياس  1 بصاليم  14 جبيل  1 الرميل 

 29 النبطية  1 قيد التحقق  1 قيد التحقق   2 الرابيه  7 بالط 3 األشرفية  

 7 نبطية التحتا  22 صور 5 البقاع الغربي  3 بكفيا  4 حاالت 1 العدلية 

 1 كفر رمان  3 صور 4 كامد اللوز  1 حماليا 1 حبوب 1 قيد التحقق 

 1 شوكين  3 بافليه  1 سحمر  1 برمانا   2 قيد التحقق  7 الشوف  

 1 حبوش  1 قانا 10 بعلبك  1 دوار   5 طرابلس  1 الناعمه 

 2 كفر تبنيت  2 معركة  4 بعلبك  5 بنت جبيل  1 القلمون  1 حارة الناعمه 

 1 كفور   1 معروب  2 عرسال  1 عيتا الشعب  3 قيد التحقق  3 كترمايا

 2 عرب صاليم  1 حناوي 1 دير االحمر  1 خربة سلم  1 البداوي  1 سبلين 
 1 بفروة  1 شهابية   1 تمنين التحتا  1 كفرا   3 الكورة  1 برجين  

 3 دير الزهراني  3 دير قانون النهر  1 طاريا 1 صربين  3 كوسبا  21 عاليه 
 1 تول  1 عباسية  1 سرعين الفوقا  1 ياطر  5 زغرتا  6 حي السلم   

 1 حاروف  1 مالكية الساحل  3 راشيّا 8 مرجعيون  1 كفر صغاب  1 خلدة   

 1 ميفدون  3 منصوري   2 كفر دنيس  1 مرجعيون  1 مرياطا  1 شويفات االمراء   

 2 عدشيت الشقيف  2 قيد التحقق   1 قيد التحقق  1 خيام  3 حيالن 5 عرمون   

 1 قعقعية الجسر    2 حاصبيّا 1 كفر كال  2 البترون  3 بشامون   

 1 بريقع    1 فرديس   1 طيبة   2 البترون  2 القماطية  

 1 كفر صير    1 هبّارية  1 حوال 1 جزين  1 عين الرمانة   

 2 قيد التحقق    10 قيد التحقق  3 ميس الجبل  1 لويزة   1 كيفون   

           1 صوفر   

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطة ت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية

 

 
 
 

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

 

  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 صحة العامة   
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 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 

 
   نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 

 
 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية 

 

 ضيةاألقحسب  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 
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المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
صحة     

 العامة
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 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التراكمية حسب األقضيةتوّزع حاالت الشفاء 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية 14عدد حاالت الشفاء خالل الـ 
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 DRM_Lebanon@واصل االجتماعي أو عبر وسائل الت 

 

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
  

 صحة العامة  

 

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


 متابعة طلبات تنقل المواطنين خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آلية طلب األذونات 
  

 
 طلب إذن انتقال األشخاص غير المشمولين باستثناءات اإلغالق العام:  - 2021/ 11/1/م ص تاريخ 26القرار رقم 

 1120ية على رسالة نص أو إرسال COVID.PCM.GOV.LBعبر الموقع االلكتروني 
 

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحملة الوطنية للتوعية حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا )أسئلة وأجوبة(
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

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

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
  

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

 
 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت  اليومية
 

 
 

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

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
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 وزارة الصحة العامة
 

 أيار؛ وأظهرت النتائج  19و 18بتاريخي لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار   PCRاتاستكمال فحوصعن أفادت وزارة الصحة العامة  -
 ، توّزعت على الرحالت التالية: إيجابية ة( حال 24)  وعشرين أربع وجود 

18/05/2021  19/05/2021 

 عدد الحاالت رقم الرحلة الشركة قادمة من   عدد الحاالت رقم الرحلة الشركة قادمة من 

 1 828 التركية سطنبول ا  1 416 القطرية  الدوحة

 1 416 القطرية  الدوحة  SV 643 2 الرياض

 1 824 التركية سطنبول ا  1 711 المصرية القاهرة 

 EY 535 2 أبو ظبي   MEA 307 2 القاهرة 

 G9 385 2 ارقة الش  1 826 التركية سطنبول ا

 MEA 323 2 بغداد      

 SR 436 1 دوسلدورف      

 1 711 المصرية القاهرة      

 MEA 307 1 القاهرة      

 Air France 564 1 باريس     

 MEA 576 1 أبيدجان     

 MEA 429 1 دبي      

 1 131 العراقية  بغداد      

 1 1313 العراقية  بغداد      

 17   المجموع  7   المجموع
 

 

 

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

 
 

 

 كافة المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون العسكري المدني. ألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في  400توزيع مساعدات اجتماعية ) -
 الوزراء.  مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس  -
 تفريق التجمعات وتوجيه المواطنين لضرورة االلتزام بالتدابير الوقائية. -
  مدنيين. /7متقاعدين، //1/إيجابية:  تحاال 10ة عشر ، حيث تبيّن وجود ثالثلعناصر من الجيش PCRفحص  232اإلفادة عن إجراء   -

المديرية العامة  
لقوى األمن 

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 14/1/2021محضراً مكتوباً بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة منذ   50,895تسطير  -
حاالت  عدد  وصل السجون لتاريخه، حيثإلصابات في  عدد ا  اً حولصدر عن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي شعبة العالقات العامة بالغ -

والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت وفي سجني القاصرات    المخبريالشفاء  
كما تم    .الءللنز   "PCR"مخبريافحصا    4262حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء    1082حالة من أصل العدد اإلجمالي    1074ونساء بعبدا إلى  

حالة إيجابية واحدة في سجن زحلة،  حالتان ايجابيتان في سجن  بعلبك،  حالة إيجابية في سجن   26جنين،  حالة إيجابية في سجن جب   32تسجيل  
  فلم يسّجلحدة شرطة بيروت،  بالنسبة لنظارات وللشفاء. أما  حاالت    4  فيما تماثلت  في نظارات وحدة الشرطة القضائية حاالت إيجابية    4،  تبنين

 . أي حالة إيجابية

 ساعة المنصرمة حسب المناطق على النحو التالي: 24توّزعت المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة خالل الـ  -

 ساعة المنصرمة 24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

 8/3/2020مجموع المحاضر منذ 
 0 عبئة العامةات مخالفة لقرار التمحاضر خطية بحق مؤسس

 0 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد اجتماعي(

 54107 بيروت  1 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة

 1 المجموع

 68318 جبل لبنان 

 27551 البقاع 

 21174 الشمال

 21195 وب جنال الجنوب  الشمال البقاع  جبل لبنان  بيروت 

 192345 المجموع 0 0 0 0 1
 

لمديرية العامة  ا
 لألمن العام 

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

مديرية العامة  لا
 ألمن الدولة 

 
 
 

 

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

 ساعة المنصرمة:    24ئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ  التعب  بقرار ماللتزاالتبليغ عن نسبة ا  -
 جبل لبنان  بعلبك الهرمل  النبطية البقاع  عكار الشمال الجنوب  بيروت 

25 % 25 % 15 % 10 % 20 % 25 % 10 % 25 % 
 

 

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

 42 عدد الرحالت  45 عدد الرحالت 

 5309 المغادرين عدد  4682 عدد الوافدين 

 

  منصرمةة الساع  24خالل الـ   اإلجراءات قيد التنفيذ

 الصليب األحمر اللبناني  
تم نقلها إلى الحاالت التي 

 المستشفيات 
   PCRدد فحوصات ع

 إلى المستشفيات  التي تم نقلها
 عدد المستفيدين 
 من حلقات التوعية

ين من المنصات مستفيدعدد ال
 االلكترونية 

28,969 
 حالة جديدة( 18)

94,811 
147,535 

 مسفيداً جديداً( 28)
6,258 

 وزارة األشغال العامة والنقل 



 ساعة الماضية( 24المرافئ )خالل الـ 

 
 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 المرفأ
 السفن المغادرة  السفن القادمة 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 مستوعبات  أزمير  1 مستوعبات  ليماسول  1 بيروت 

 حاويات مرسين  1 بضائع مختلفة  تاسوكو  1 طرابلس 

 فارغة  طرطوس  1 مستوعبات  بور سعيد 1 

 بضائع مختلفة  تاسوكو  1 ترانزيت /بضائع مختلفة مرسين  1 

 ترانزيت /بضائع مختلفة بور سعيد 1    

 فارغة  االسكندرون  1    

 6 4 المجموع 
 
 
 
 
 
 

 قرارات / إجراءات عامة
 التوصيات التالية:  20/5/2021تاريخ الذي عقد باجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا  عنصدر  -

ساعة من تاريخ السفر الى لبنان، على أن يجرى   96ة قبل  ه سلبينتيجت  PCRعلى الوافدين من دولة البرازيل االلتزام بحيازة فحص   .1

ايام في إحدى الفنادق المحددة من قبل وزارة    5ليالي /  4للوافد فحص آخر في مطار رفيق الحريري الدولي وأن يلتزم بالحجر لمدة  

 جابية. جته إيويلتزم بموجبه الحجر المنزلي في حال كانت نتي   PCRالسياحة يخضع خاللها لفحص 

أيام في    5استثناء البعثات الدبلوماسية الوطنية واألجنبية من اإلجراء المذكور أعاله لجهة الحجر الفندقي على أن تلتزم بالحجر لمدة   .2

جب مقر إقامتها، كما ويستثنى القادمين من البرازيل الى لبنان والذين مضى على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح مدة اسبوعين بمو

 ية تثبت ذلك.  قة رسم وثي

أسابيع لحين التثبت من استقرار الواقع الوبائي على أن تُحفز النقابات القيمين على    4تأجيل االنتخابات لكافة النقابات في لبنان لمدة   .3

ن تجرى سنة وأ ربعين  تنظيم االنتخابات تلقي اللقاحات الالزمة خالل هذه المدة سيما وأنها أصبحت متوافرة للفئة العمرية ما فوق األ

 في أماكن مفتوحة في حينه.

% من قدرتها االستيعابية مع التقيد بكافة 50السماح بإعادة فتح دور السينما والمسارح لغاية الساعة الحادية عشر ليالً ضمن نسبة   .4

 التدابير واإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

الحادية عشر ليالً على أن يعود لوزارة السياحة تحديد تصنيف صاالت    الساعةلغاية  تعديل توقيت فتح المطاعم ذات الصاالت الُمغلقة   .5

( لغاية الساعة الثانية عشر ROOF TOPالمطاعم )مغلقة أو مفتوحة(، والسماح بإعادة فتح المطاعم المنشأة على أسطح المباني ) 

 والنصف ليالً. 

  100ساحات المفتوحة على أن ال يتخطى عدد الحضور  من الم ...( ضالسماح بإقامة كافة المناسبات )أعراس، مؤتمرات، معارض .6

 % من قدرتها االستيعابية.50شخص و

وزارة السياحة التشدد في ضبط القطاعات السياحية الخاضعة لسلطتها والتأكد من التزامها بكافة الموجبات واإلجراءات الوقائية من   .7

 الى إغالقها بالشمع األحمر لمدة أقلها خمسة أيام.  منها وصوالً مخالف بحق الفيروس كورونا واتخاذ التدابير اإلدارية الالزمة 

 

، مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق  استراتيجيةالمتعلّق بتحديث    6/2/2021/م ص تاريخ  96للقرار رقم    تنفيذاً  -
وشروط  القطاعات اإلضافية المشمولة بإعادة الفتح ودوام    حول  21/5/2021خ  بياناً بتاري  عن غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارثصدر  

 : يلي لماعملها وفقاً 
 

 مالحظات التوقيت          القطاع 

 إلزامية وضع الكمامة لكافة البائعين والرّواد.  21.00 5.00 األسواق الشعبية   

المساحات المخصصة أللعاب األطفال 
 داخل المجمعات التجارية 

9.00 21.00 
متر مربع مع إلزامية وضع الكمامة لمن هم   16قدرة استيعابية طفل واحد /

 فوق السنتين من العمر.

 % من قدرتها االستيعابية. 50بنسبة  23.00 8.00 دور السينما والمسارح   

كافة المناسبات )أعراس، مؤتمرات،   
 معارض...(  

8.00 0.30 
شخص   100الحضور الـ من المساحات المفتوحة على أالّ يتخطى عدد ض

 . % من قدرتها االستيعابية50و

 
ً   صدر عن - ً   ،شركة طيران الشرق األوسط بيانا يُطلب على القرار الصادر عن هيئة الطيران المدني في دولة اإلمارات العربية المتحدة،    عطفا

ساعة من وقت أخذ العينة   72سلبية صالحة لمدة      PCRجميع الركاب المسافرين من لبنان إلى دبي إلزامية حيازة نتيجة اختبار    بموجبه من
  ،لى أبو ظبيإأما بالنسبة للمسافرين  .  2021أيار    10اعتبارا من  وذلك    تبارعلى نتيجة االخ  QR Codeإضافة الى إلزامية وجود رمز  

 .2021أيار  14من تاريخ  ابتداءجراءات المذكورة أعاله فسوف يتم تطبيق اإل
 

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

 

 

 المختبرات / المستشفيات
دون تحديد  عدد الحاالت اإليجابية 
 القضاء 

 1 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

 1 مستشفى راغب حرب 

ات العائلة   1 مختبر



 
 مكان السكن التي لم تحدد  المختبرات

 المختبرات / المستشفيات
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 مكان السكن

ات  2 السالم  مختبر

 1 مستشفى رفيق الحريري الجامع  
 النبطية الحكوم  

 1 مستشفى

 1 مستشفى راغب حرب 
ات العائلة   1 مختبر

 
   رقم الهاتفالتي لم تحدد  المختبرات

 

 PCR إلجراء فحوصات الـلمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة المحّدثة لالئحة لا
 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا   التشخيص إلجراء المؤھلة  الحكوميةالمختبرات 

 المختبر  الموقع

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي  بيروت 

 HALBA Governmental Hospital مستشفى حلبا الحكومي حلبا 

 TRIPOLI Governmental Hospital مستشفى طرابلس الحكومي طرابلس

 BATROUN Governmental Hospital البترون الحكوميمستشفى  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 تبنين مستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي بعلبك

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي مستشفى رمل اله

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي  الرئيس الياس الهراويمستشفى  زحلة 

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي بعبدا 

 

 PCR-RT ـال بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص  إلجراءالمختبرات الخاصة المؤھلة 
 المختبر  الموقع

 AUBMC األميركيةمستشفى الجامعة  بيروت 

 Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي  بيروت 

مختبرات رودولف ميريو )الجامعة  بيروت 
 المتحف( – اليسوعية

Laboratoires Rodolphe Mérieux (Université Saint-

Joseph) 

 George-Saint UMC Hospital الجامعي  مستشفى القديس جاورجيوس 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 الوردية مستشفى  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 شرفيةاأل

 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  ن الشباكفر

 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 ممستشفى الرسول األعظ 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  اإلحياءلم مختبر ع الحدث
 في الجامعة اللبنانية 

Molecular Biology and Cancer immunology Laboratory in 

LU 

 المختبرات / المستشفيات
عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد  

 القضاء 

 1 مستشفى رفيق الحريري الجامع  



مختبر سان ميشال للتحاليل  الضبية
 الطبية

Saint-Michel Lab 

 Sacré - Coeur Hôpital مستشفى قلب يسوع  الحازمية 

 Clinigene مختبر كلينيجان الحازمية 

 Dr. Samir Serhal Hospital لمستشفى سرحا المتن

 Life for Trans medical مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن

 Hopital St. Joseph )ريموند وعايدة نجار مركز )  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) االستشفائيمركز الشمال  زغرتا 

 Saydet Zghorta University Medical Center معي الطبي االمركز الج  –سيدة زغرتا  زغرتا 

 Family Medical Center – Zghorta المركز العائلي الطبي  زغرتا 

 Mazloum Hospital المظلوم مستشفى  طرابلس

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس

 Nini Hospital النيني مستشفى  طرابلس

 LMSE ، الجامعة اللبنانية والبيئةمختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس

 Islamic Charitable Hospital المستشفى اإلسالمي الخيري ابلسطر

 Dar El Chifaa Hospital الشفاءمختبر مستشفى دار  طرابلس

 Secours des Dame-Notre – CHU مستشفى سيدة المعونات الجامعي  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  عبن مستشفى  الشوف

 Eva Lab مختبر إيفا الب عرمون

 UMC Hospital Hammoud مستشفى حمود الجامعي 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 العائلةمختبر  الغازية 

 Hospital Harb Ragheb Sheikh مستشفى الشيخ راغب حرب النبطيّة 

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) احمختبر 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) للتشخيص الطبي  مختبر المشرق صور

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمةمستشفى  بعلبك

 Hospital University Dar Al Amal ي مستشفى دار األمل الجامع بعلبك

 Medical Care Laboratories - Baalbek مختبرات العناية الطبية 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) تبر ميديكال كير سنترمخ  زحلة 

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق رياق 

 
 العسكرية  المستشفياتمختبرات 

 Hôpital Central Militaire المستشفى العسكري المركزي في بيروت بيروت 

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

 )الحمراء( 
Medical Diagnostic Treatment Center (MDTC) 

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

 Itani Medical Laboratories مختبرات عيتاني  بيروت 

 Sakiet Al Janzir Laboratories ختبر ساقية الجنزيرم 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 مختبر النقاء الطبي األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard مختبرات البولفار  بدارو 

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي حلبا 

 Hopital El Koura مستشفى الكورة الكورة 

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي كسروان

 Lab Expert مختبر إكسبرت الب  المنصوريّة

 Saint Elie Laborator مختبر سانت ايلي  انطلياس

 BMP Laboratory مختبر ب م پ  ذوق مصبح 

 Laboratoire Dr. Elie Taleb مختبر الدكتور إيلي طالب  جونية

 MEMER Leb للتحاليل الطبية  األوسطمختبرات الشرق  جونية

 Family Clinic كلينيك  فاميليمختبر  صيدا 

 First Lab الب مختبر فيرست  العاقبية



 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية جب جنين

 ADC مختبر مركز التشخيص الطبي جب جنين

 LAB Life مختبر اليف الب  بعلبك

 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي زحلة 

 Laboratoires Saint George جمختبرات السان جور زحلة 

 Araibi Medical Laboratories مختبرات العريبي الطبّيّة  رياق 

  مختبر مستشفى البقاع  البقاع

 
 
 
 
 
 

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

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
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