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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في مختلف المحافظات حسب المستشفيات:   19-دعلى كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفي يوميا  الطالع ل

 PC-HospitalsOccupancy-RMhttps://bit.ly/Dعبر 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@التواصل االجتماعي  وسائل أو عبر

 
 غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث  

 COVID-19تقرير يومي حول 
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع

 

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  
 189 صور 293 زحلة 228 بعلبك 164 الشوف  203 صيدا 93 عكار  462 بعبدا 241 المتن 304 بيروت

ن المريسة  18 صور 2 الميدان   43 بعلبك 1 مور داال 40 صيدا  القديمة 6 حلبا 33 الشياح 23 برج حّمود  12 عي 

وت  4 صور البص   3 حوش الزراعنة 20 دورس  2 السعديات 1 القناية  1 شيخ محمد 18 الجناح 1 النبعه  5 رأس بي 

 1 صور جل البحر الشمال   1 مار مخايل 2 إيعات 10 الناعمه 2 هاللية  2 عدبل 16 االوزاع   10 سن الفيل  5 المنارة  

وس 1 حارة الناعمه  1 قياعة 1 الدورة   15 بير حسن  1 حرش تابت 2 قريطم 
ّ
 4 صور الرشيدية  14 الراسية 1 عد

ف 14 حارة صيدا  1 منيارة 3 المدينة الرياضية 1 جرس الباشا 5 الروشه   1 صور معشوق 12 المعلقة  5 حدث بعلبك 1 المرسر

ن  19 الحمرا   ي 8 جديدة المي  ن السودا 13 شحيم  3 مية ومية  1 مشحا 42 الغبي   25 برج الشمال   13 نوح  كرك 1 عي 

ن التينة  ية 3 عي  ن الرمانة  9 البوشر ايل 16 عي  ن الحلوة 1 جير    3 راس بعلبك السهل 4 مزبود 11 عي 
 2 باتوليه 1 معلقة أراضن

ن  1 سيدة النجاة 2 فاكهة 1 دلهون 8 مجدليون  1 مار توما 5 كفرن الشبا 4 الدورة   3 المصيطبة  2 دير قانون العي 

ا   2 تكريت  85 حارة حريك 7 روضة لا 7 مار الياس  4 سماعية  1 كرمة  1 جديدة الفاكهة 2 داريا  4 عير

ية 1 االونيسكو  مايا 7 بقسطا 2 بيت مالت 14 الليلك   2 سد البوشر ن   7 كي   8 جويا 3 حوش االمراء 3 عي 

اجنة 9 السبتيه 6 تلة الخياط ن الدلب 1 بينو 62 برج الير   أر  1 نبر  عثمان 6 عانوت  6 عي 
 3 دبعال  1 اضن

ن  12 غازية 5 عكار العتيقه  36 المريجة 17 الدكوانة 2 دار الفتوى  4 مجادل 3 مار الياس 2 عرسال  6 سبلي 

   1 تل عباس الغربر   7 تحويطة الغدير  7 أنطلياس  2 الصنائع
ن   1 زهرابن  2 عيتيت 7 فرزل   6 اللبوة  4 برجي 

 3 وادي جيلو  4 حزرتا 2 توفيقيه  11 برجا  2 مغدوشة 1 الكوشا  20 بعبدا 9 جل الديب 9 الظريف 

 2 بافليه 2 أبلح 1 زبود  2 بعاصي   3 درب السيم 1 الحيصا 4 الحازمية  2 النقاش 21 المزرعة

زة 7 الزلقا 11 برج أبر  حيدر  4 باريش  3 قاع الريم  1 حربتا  4 الدبية 2 قناريت 1 المسعوديه  1 الي 

هب تل 45 الحدث 7 بياقوت 17 البسطا الفوقا  1 سلعا  8 كسارا  3 شعت 5 الجية 1 مزرعة الواسطة 1 ي 

اح تل 3 كفر شيما 5 الضبية  36 الطريق الجديدة   6 قانا 1 وادي العرايش  1 قرحا   3 جدرا  1 مطرية الشومر  1 مي 

 14 معركة  6 شتورا  4 دير االحمر  11 وادي الزينة 2 خرايب 1 قبة شمرا 1 بسابا   5 ة دير عوكر رعمز  1 ش الحر 

ن  3 بعلشميه 10 المنصورية  10 رأس النبع   2 معروب 14 جالال  4 برقا 2 علمان   2 زرارية  4 ببني 

ن  1 مكسة 2 يمونة  5 الوردانيه  8 عدلون 6 نهر البارد  1 العبادية 8 الفنار 3 الباشورة   4 صديقي 

ن سعادة 22 البسطا التحتا  ن  2 عي  ن بعال  24 ابايتعل 10 بدنايل 3 جون 3 ية انصار  8 برقايل 4 راس المي   3 عي 

ة  ن ية  2 مزرعة سيناي 1 بزال 8 عاريا 2 بقنايا 1 الجمي   1 برغلية 16 جديتا 3 قرص نبا 9 المغي 

ن الفوقا 2 الزعرورية  1 مزرعة الداودية 1 دنبو 1 الجمهور   3 بصاليم  2 مار مخايل النهر   17 بازورية  1 ضهر الصوان  5 تمني 

 1 حناوي 1 تعنايل  4 بيت شاما  1 ابساب 4 بابلية 1 يونس ت بي 1 رويسات صليما  1 نابيه 4 الرميل

فية ن  2 المطيلب  33 األشر  2 دير كيفا 8 سعدنايل 3 حوش الرافقة  1 السمقانية  1 غسانية 1 حرار  1 حاصبّيا المي 

ن  8 رصفند 1 بيت أيوب 1 الخلوات فالوغا  3 الرابيه 3 العدلية ن التحتا ت 1 بشتفي   3 ه  دبّ طي   20 قب الياس 10 مني 

  
ن
 3 شهابية  1 مريجات 2 عقيدية 1 كفر حيم  1 قعقعية الصنوبر  1 عيون الغزالن  5 فالوغا 2 بيت الككو 1 السيوف

 1 أرزون 7 بوارج  4 شمسطار  1 دميت 2 كوثرية السياد  3 مشمش  1 قرنايل 3 قرنة شهوان  58 قيد التحقق 

ه المغ 3 تفاحتا 1 فنيدق 10 قيد التحقق  2 اليسار   101 كرسوان   1 رمادية 33 بر الياس 1 مزرعة بيت صليبر   1 ي 

ن زحلتا  8 مروانية 1 مجدال 216 عاليه  2 الربوة 10 رصبا  5 طورا  17 مجدل عنجر  2 حوش النبر   1 عي 

ن  3 نجارية 3 رحبه  10 شويفات العمروسية   5 بيت الشّعار 2 كسليك  1 دير قانون النهر  2 مصنع 4 طاريا  3 بعقلي 

وسية  1 سنديانة زيدان  24 ح  السلم    1 محدي ال ديك 10 ذوق مكايل
ّ
ن التحتا 2 حرصوت 2 عد  8 رصيفا 16 رياق  4 شعي 

ن عار  2 غدير  ة  1 غدير  2 عي  ن الفوقا 1 الجديدة 1 ارك   1 البي   12 عباسية  10 عل  النهري 2 شعي 

يحا  1 قوسايا  5 طليا  12 بقعاتا   3 عنقون  1 خربة داوود 3 القبة     1 مزرعة يشوع  7 ذوق مصبح  5 شير

ا   1 القبيات 15 خلدة   1 زكريت 2 أدونيس 
 
ن وزين  2 كفر حت  3 شعيتية 2 رعيت 1 حزين  1 عي 

   5 خرصن   1 بعدران  7 كفر ملك   1 قبيات الذوق 23 االمراء    6 بكفيا  11 حارة صخر
 1 مالكية الساحل  2 حارة الفيكابن

ال 2 تربل  2 نبر  شيت 1 الخريبة   21 قيد التحقق  1 لد وادي خا 1 دير قوبل    3 بيت شباب  3 ساحل علما   1 برج رح 

جا  1 قليلة 1 ماسا  1 حور تعال  2 الكحلونية 186 النبطية 8 أكروم  27 عرمون    1 بحرصاف  1 طير

 3 قاسمية  1 دلهميه  11 بريتال  1 المزرعة 26 نبطية التحتا  16 قيد التحقق   7 بعورته    1 المياسة  8 أدما والدفنه 

 1 مجدل زون 3 كفر زبد 1 خريبة   1 معارص الشوف 2 البياض 217 طرابلس 38 بشامون    2 حماليا  6 صفرا  لا

ن علق 8 وارالب ن عنوب    2 عي   1 يارين 1 فاعور 1 مزرعة بيت مشيك 17 قيد التحقق  1 المنصورة  16 الزيتون  5 عي 

 1 قيد التحقق   23 قيد التحقق   5 بوداي  46 زغرتا  1 الرساي  5 باب الرمل  1 بليبل    2 قرنة الحمرا 2 العقيبة  

 37 مرجعيون 58 راشّيا  4 فالوي 12 زغرتا  4 نبطية الفوقا  7 التل 11 عاليه    2 برمانا  3 عجلتون 

 1 مرجعيون  4 راشّيا الوادي   30 قيد التحقق  1 كفر حاتا   2 مزرعة كفر جوز  1 الحديد  4 القماطية   2 قنابة برمانا 2 بلونة

ن الرمانة   2 بعبدات 4 السهيلة  ن  12 عقبة راشّيا 163 البقاع الغرب    3 بيت عوكر 3 زبدين  24 القبة 1 عي   2 دبي 

ن الريحانة   1 بالط   1 ضهر االحمر  13 مشغرة 9 مجدلّيا   15 كفر رمان 7 الزاهرية  2 عيتات    1 ضهر الصوان  2 عي 

ن  28 التبانة 1 سوق الغرب   1 بحنس  3 جعيتا  ن التينة  1 حارة الجديدة  2 شوكي   4 قليعة  1 تنورة 1 عي 

ن طرابلس 11 بيصور   4 بولونيا 1 غزير   5 خيام 4 كفر قوق 1 عيتنيت 1 حارة الفوار  9 حبوش   11 بساتي 

ن الفوقا 18 1ميناء طرابلس  1 مجدلّيا    1 المروج  1 شننعي   ن  1 علما  2 حومي   1 عديسة 1 كفر دنيس  4 صغبي 

ن    2 مرجبا  1 غوسطا  7 كفر كال  1 محيدثه   2 لوسيا 1 كفر زينا 2 عرب صاليم 4 2ميناء طرابلس  2 بساتي 

ن المعيرصة 1 بطحا  ن الميناء  2 قير شمون   1 عي  ن  6 بساتي  ن زبدة 1 بسبعل  1 رومي   1 طيبة 2 كوكبا بوعرب 1 عي 

ن التحتا  6 القلمون  2 بنيه    3 الخنشارة  2 حريصا  9 حوال 7 خربة روحا  1 افار قن خربة 2 إهدن  2 حومي 

ج  1 الغينة   1 طلوسة  9 رفيد  6 كفريا   1 مزرعة النهر  1 زفتا 65 قيد التحقق  3 عبيه    1 الير

   18 البداوي 2 كفر مب      2 عينطورة 1 درعون
ة  3 عانا 3 مزيارة 6 دير الزهرابن  1 ميس الجبل 2 بي 

قية  1 مخيم البداوي 1 بحمدون المحطة    1 شوير 1 القليعات ن عطا  2 منصورة  1 عشاش 5 شر  1 قنطرة   1 عي 

 1 صوانة  1 مجدل بلهيص 3 ميدون 6 مرياطا 6 تول 43 الكورة  1 لضيعة  بحمدون ا  2 ضهور الشوير  1 عشقوت 

ن  ية  2 أميون  2 مجدل بعنا    7 بتغرين  1 رعشي  ن  1 مزرعة حريقص  5 نمي  ن  9 ينطا  12 جب جني   1 تولي 

 1 بليدا 2 عيتا الفخار 1 الال 2 قيد التحقق   9 حاروف  1 كفر صارون  4 صوفر   5 بسكنتا  1 كفر ذبيان

ون 3 دوير  1 بطرام 1 بدغان     1 المرج  3 فاريا    1 قيد التحقق  5 كامد اللوز 18 البتر

ون  5 جبشيت  1 بزيزا  1 إغميد   2 قيد التحقق  43 جبيل     9 جزين 2 بعلول   7 البي 

ن المي   7 غزة 1 سلعاتا 3 ميفدون 1 عفصديق  9 قيد التحقق   29 المنيه الضنيه 8 جبيل     2 عي 

ا  2 عدشيت الشقيف  3 كوسبا 53 بنت جبيل  2 دير عمار  5 مستيتا
َ
   1 حيتوله  1 سطان يعقوب  4 شك

ا 1 عابا 4 بنت جبيل 1 النبر  يوشع 10 بالط      4 عرمب   21 قرعون 1 إده  7 عب 

   1 ريحان 11 مناره  1 ينعير  4 انصار  1 فيع  3 عيناتا   7 المنيه 2 إده 

ن   5 عمشيت     1 قيد التحقق  5 صويري 1 راس نحاش 2 زوطر الغربية 1 رسوىط فا 1 رميش  1 بحني 

قية 2 البتعبورة 6 عيتا الشعب 4 سي  الضنية  2 حاالت     21 حاصبّيا  27 سحمر 1 عورا  4 زوطر الرسر

   4 حاصبّيا  11 لبايا 1 تنورين الفوقا 5 قصيبة 2 بتوراتيج 1 رامية 3 طاران  3 راهيم اب نهر 

ن  2 بيت الفقس  1 إهمج  ن  15 مرج  1 قيد التحقق   5 أرنون  3 دده  1 تبني     1 جرفاعي 

ن جرين  ة  1 عي     1 فرديس  3 يحمر  27 الهرمل  2 قعقعية الجرس  4 أنفه  1 صفد البطيخ  2 السفي 

ن قنيا  1 زاليا 21 هرمل 2 بريقع  1 راس مسقا 1 حاريص 1 الحوارة  1 مشان    2 عي 

ل  
ّ
   2 ميمس  2 روضة  1 منصورة  1 كفر صي   1 بحصاص  1 بي  السناسل 1 بخعون  1 بشل

ن  2 برج قلويه 5 قيد التحقق   1 بنتاعل    6 شبعا 2 قيد التحقق  2 قرص   3 يحمر  7 ضهر العي 

ي  1 شامات     1 مرج الزهور    1 زغرين الهرمل 8 صي  الغربية  3 برسا  6 دبل  4 برسر

ن  ي 1 حبالي     1 خلوات     2 قيد التحقق   26 قيد التحقق  1 النخلة 26 قيد التحقق   3 برسر

   1 كفي  الزيت       7 قيد التحقق     1 حرصون  1 قيد التحقق 

 112 قيد التحقق  2 قيد التحقق               



       

 

 الحاالت اإليجابية والحاالت النشطة عوزّ ت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14عدد الحاالت اإليجابية خالل الـ  

 
 

 
 

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

 

  

عامة المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة ال :المرجع
  

 صحة العامة  
 

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


 الوفاة وزع حاالت ت

 
 
 
 
 
 

 
 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 

 ة ئة العمريالف حسب   توزع حاالت الوفاة

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 
 
 
صحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة ال  :المرجع 

 صحة العامة    
 

 



 الشفاء توّزع حاالت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توّزع حاالت الشفاء التراكمية حسب األقضية 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  

 
 

 

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

 

صحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة ال  :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/ 1/ 11تاريخ /م ص 26 رقم  القرار

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

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  

 
 

 ة وأجوبة(اد لفيروس كورونا )أسئلالمضقاح الحملة الوطنية للتوعية حول الل
 

        
 
 

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

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


 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد ا لفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية 
 

 
 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر 
 

 
 

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

 DRM_Lebanon@التواصل االجتماعي  سائلبر و ع أو

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :جعالمر 
 

 الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات    :المرجع
 

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


المصابة بفيروس كورونا نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت   
 

 
 للمزيد من المعلومات حول توّزع مراكز العزل ونسبة إشغالها، الدخول على الرابط التالي: 

 IsolationCentersProfiles-http://bit.ly/DRM . 
 

كز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلديات، برنامج األمم : تم تجهيز هذه المرامالحظة
العمل  نان، نقابة االختصاصيين في المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لب

 االجتماعي. 

  52/03/2021 اإلجراءات قيد التنفيذ
 العامة الصحةوزارة 

، إلى مطار رفيق الحريري  أمسجرعة من لقاح "أسترازينكا" كدفعة أولى وصلت، مساء    33600تسلم لبنان  لعامة عن  أعلنت وزارة الصحة ا -
عن وممثلين  إشراف المدير العام لوزارة الصحة العامة باإلنابة  وذلك تحت  لعربية المتحدة،  مارات اتابعة لالبيروت على متن طائرة    -الدولي  

ومسؤول مكتب الحجر الصحي في المطار    العامةمن وزارة الصحة  ومسؤولين  لجنة الوطنية اللبنانية إلدارة اللقاح  منظمة "اليونيسف" ووفد من ال
 . ووفد من الفريق الطبي التابع للوزارة

ية  بناًء على ضرورة إصدار وثيقة رسمية تثبت تلقيح األشخاص من خارج المنصة الوطن   381/1در عن وزارة الصحة العامة القرار رقم  ص -
من اللقاح خارج لبنان وأحضروا معهم الجرعة    األولىااللكترونية، تضّمن اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل األشخاص الذين تلقوا الجرعة  

 ممن تلقّوا اللقاح من خالل مبادرات خاصة وذلك بهدف ضمهم إلى المنصة الوطنية للتقليح، وهي على الشكل التالي:   أوالثانية، 

من استكمال الجرعة الثانية من اللقاح والحصول على وثيقة رسمية من مختبر معتمد على األراضي اللبنانية    أسبوعينبعد    IgGإجراء فحص   -
 فحص. الأو خارجها تثبت نتيجة هذا 

 إبراز تقرير طبي على وصفة طبية موّحدة موقعة وممهورة بختم طبيب مسجل في إحدى نقابتي األطباء في لبنان. -
 في وزارة الصحة العامة وثيقة رسمية تصادق على تلقيح الشخص المعني بعد تقديم كافة المستندات والتدقيق فيها.لطب الوقائي تصدر مصلحة ا -

  ، حيث آذار  23و  22و  21  اريخوبت لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار   PCR استكمال فحوص عن   ة وزارة الصحة العام أفادت  -

 موزعة على الرحالت التالية:  ( حالة إيجابية 59)  تسع وخمسينأظهرت النتائج وجود 
21/3 /2021  22/3 /2021 

 عدد الحاالت  الرحلة م قر شركة الطيران  قادمة من   عدد الحاالت  رقم الرحلة  شركة الطيران  قادمة من 

 1 406 األثيوبية  أديس أبابا   MEA 218 1 فرانكفورت 

 2 713 المصرية  القاهرة   1 7836 التركية  أضنا 

 3 139 العراقية  النجف   MEA 333 3 البصرة 

 G9 385 4 الشارقة   1 711 المصرية  القاهرة 

 1 824 التركية  اسطنبول   MEA 202 1 ن لند

 MEA 427 1 دبي   MEA 212 1 باريس 

 MEA 235 1 ميالنو   MEA 327 2 النجف 

 MEA 323 5 بغداد   RB 183 2 دمشق 

 3 953 االماراتية  دبي   MEA 268 2 اسطنبول 

 1 711 المصرية  القاهرة   2 826 التركية  اسطنبول 

 MEA 212 3 باريس   Air France 566 1 باريس 

 MEA 268 1 اسطنبول   Pegasus 863 1 اسطنبول 

 1 826 التركية  اسطنبول   2021/ 23/03

 XY 301 1 الرياض   عدد الحاالت  رقم الرحلة  شركة الطيران  قادمة من 

 MEA 307 3 القاهرة   1 824 التركية  اسطنبول 

 Pegasus 863 1 اسطنبول   MEA 276 1 يرفان

 RB 181 3 دمشق   4 301 العراقية  بغداد 

 35  المجموع   24  المجموع 
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 ر اللبناني الصليب األحم 
عدد الحاالت  

التي تم نقلها إلى  
 المستشفيات 

24,547 
حالة  146)

 جديدة( 

عدد مراكز اإلسعاف 
 التي تستجيب 

48 
عدد فحوصات 

PCR  التي تم
 نقلها  

84,068 
ن عدد المستفيدين م
حمالت متابعة 

 جراءات الوقايةإ
241,227 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 
146,976 

عدد المتدربين على  
استجابة إعداد خطط  
 محلية 

8,915 
عدد المسعفين  

 المدّربين
1498 

عدد المتطوعين  
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 
166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8,920 
 

عي  متطوعدد 
الصليب االحمر  

 المدربين على التوعية 
550 

عدد المدربين 
إقامة   على

 توعية حمالت
321 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات الوقاية 
 في الشركات 

1025 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

1,274 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم 

 توزيعها
1,274,023 

عدد المعدات  
ي تم الت

 توزيعها
317,476 

عدد المستفيدين من 
 المنصات االلكترونية 

 
6,179 
 ن)مستفيدا

 ( نجديدا
 

 
 

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

 . CIMICالمناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون العسكري المدني ألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في كافة   400توزيع مساعدات اجتماعية )  - الجيش 
 قرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.  منية في تطبيق المؤازرة األجهزة األ -

  ائية.تفريق التجمعات وتوجيه المواطنين لضرورة االلتزام بالتدابير الوق  -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .  1/2021/ 14بحق المخالفين لقرارات اإلغالق منذ  محضراً  43,065تسطير   -

 ساعة المنصرمة حسب المناطق على النحو التالي:  24لتعبئة العامة خالل الـ رها بحق المخالفين لقرارات اتوّزعت المحاضر التي تم تسطي -

 ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 
 8/3/2020مجموع المحاضر منذ 

 0 لقرار التعبئة العامة  مؤسسات مخالفة   محاضر خطية بحق

 52125 بيروت  1 جول، تباعد اجتماعي(محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع ت

 65134 جبل لبنان 3 األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة محاضر خطية بحق  

 4 المجموع
 25791 البقاع

 20820 الشمال 

 20644 جنوبلا الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 184514 المجموع 0 0 0 0 4
 

المديرية العامة  
 لألمن العام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات والحاالت في الحجر المنزلي. اإلفادة عن عدد الحاالت   -
  . لتدابير واإلجراءاتوتوصيات لجنة متابعة ا  21/3/2020بتاريخ    استنادا إلى مقررات مجلس الوزراء الصادرةانه    أعلنت المديرية العامة لألمن العام -

 وفق األلية التالية:  رة الصحة العامة، السماح بالدخول إلى لبنانوبالتنسيق مع وزا  17/03/2021كورونا تاريخ الوقائية لفيروس 

 المصنع والعبودية الحدوديين فتح معبري

من الساعة   من كل أسبوع اعتباراً  اإلثنين والجمعةيومي 
/ شخص  300بمعدل / 16.00صباحا ولغاية الساعة  9.00

 :لكل من  عبر كل مركز حدودي
 .)أزواجهم وأوالدهم( عائالتهم حصراً اللبنانيين وأفراد  -
الفلسطينيين الالجئين في لبنان وأفراد عائالتهم )زوج،  -

 .زوجة، ابن، ابنة(
 
رة  التي تجريها فرق وزا  PCRعلى أن يخضعوا لفحوصات * 

 . المراكز الحدوديةالصحة العامة في 

 لكل من:  16،00ولغاية الساعة  9.00 لساعةمن ا اً من كل أسبوع اعتبار األربعاءيوم 
الحائزين على   - إقامات مؤقتة إالسوريين  الحائزين على  لبنان والسوريين  قامات صالحة في 

كل مركز  / شخص عبر  100/ أشهر عدة سفرات )سمات خروج وعودة( بمعدل /6لمدة /
 حدودي.

المرعية االجراء بمعدل يمات  للتعلالعرب واألجانب القادمين إلى لبنان وأفراد عائالتهم وفقا   -
 / شخص عبر كل مركز حدودي.50/

 

نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة     PCRعلى أن يكون بحوزتهم جميعا فحص  *  
من تاريخ وصولهم وبوليصة تأمين صحي تغطي كلفة العالج    / ساعة96الصحة السورية مدته ال تزيد عن /

لهم على المركز الحدودي   PCRأن يعاد إجراء فحص  و  في لبنان.  اإلقامةة  من فيروس كورونا طيلة مد
التي PCRبالحجر المنزلي لحين صدور نتيجة فحوصات    وااللتزام الصحة    عند الوصول من قبل فرق وزارة

 اجريت لهم. 

 البرية طيلة أيام األسبوعاكز الحدودية عبر كافة المر

عاملة في لبنان على أن يكون بحوزتهم جوازات سفر صالحة ومستند خطي صادر عن السفارة  ألجنبية والعربية اللمراجعة السفارات ا  ونالقادم  السوريون -
القادمين / ساعة مع  24/ ساعة ومنحهم /96نتيجته سلبية ال تتعدى مدته /   PCRالمنوي مراجعتها وفحص   إفادة مغادرة كحد أقصى. أما فيما خص 

 المتعاقدة مع السفارة التركية.   "Visa for the globe "VPGادرة عن شركة ن تكون المستندات ص رة التركية، فيجب ألمراجعة السفا
ة وذلك لمراجعة مستشفى أو طبيب شرط  هم شخصين على األكثر وحصرا باألصول أو الفروع ألصحاب العالقللعالج الطبي وبرفقت  ونالقادم  السوريون -

 / ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى. 48/ ساعة ومنحهم /96نتيجته سلبية ال تتعدى مدته /  PCRطي يثبت ذلك وفحص حيازتهم على تقرير طبي خ
ساعة كحد أقصى من موعد   12ل  نان للسفر عبر المطار شرط حيازتهم على تذكرة سفر وحضورهم قببالمرور ترانزيت من سوريا عبر لب  الراغبون -

 / ساعة من تاريخ السفر. 96ية مدته ال تزيد عن /عتمدة من قبل وزارة الصحة السورنتيجته سلبية صادر عن مختبرات م  PCRالطائرة وفحص 
هذا المستند ضمن مهلة ال    نتيجته سلبية، العودة بنفس  (PCR)لى سوريا بموجب فحص كورونا  يمكن السماح لألشخاص الذين كانوا قد غادروا لبنان إ -

في سوريا والتي تجريها فرق وزارة الصحة اللبنانية في المراكز     PCRددا ألي فحص  ساعة من تاريخ صدور نتيجته، دون الخضوع مج  72تتجاوز  
 . الحدودية البرية

 

المديرية العامة  
 الدولة ألمن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فين بالتعاون مع عام وتحرير مخالفات بحق المخالقبة ثابتة ومتحركة لمتابعة تنفيذ قرار اإلغالق التسيير دوريات في مختلف المحافظات وإقامة نقاط مرا -
 يه المواطنين لاللتزام بالتدابير الوقائية.  البلديات وتنب

 رفضاً للموازنة المطروحة وتحديد موعد النتخابات النقابة.وقفة احتجاجية  لهندسينا عدد من االفادة عن تنفيذ -
في بيروت    وم، رزق، الجعيتاوي والجامعة األميركية، أوتيل ديو، الرى المقاصدمستشفكل من  االفادة عن نقل لقاحات من مستشفى رفيق الحريري الجامعي ل  -

ومن مستشفى  ؛  الجامعي، جبل عامل، تبنين الحكومي، بنت جبيل الحكومي  امعي/النبطية، راغب حرب وصيدا الحكومي، جزين الحكومي، نبيه بري الج
  رفيق عبد هللا الراسي الحكومي في حلبا. كما تم نقل لقاحات من مستشفى  س الحكومي لمستشفى  ى طرابل إلى مستشفى راشيا، ومن مستشف شتورا الحكومي

 . جامعي إلى كل من المستشفيات التالية: البترون الحكومي، طرابلس الحكومي، جمعية الخدمات/طرابلس، ألبير هيكل، مركز الشمال االستشفائيالحريري ال 

 ساعة المنصرمة:  24افظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ بقرار التعبئة العامة في المح مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

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

 



 وزارة األشغال العامة والنقل
 

 ساعة المنصرمة(  24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  

 الرحالت المغادرة  مة القاد  الرحالت 

 31 عدد الرحالت  29 عدد الرحالت 

 2799 المغادرين عدد  2726 عدد الوافدين 

 

 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 المرفأ
 السفن المغادرة ة القادمالسفن 

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 سيارات  طرابلس  1 سيارات  االسكندرية  1 بيروت

 بلس طرا
 خردة اليونان  1 خردة تركيا 1

 بضائع مختلفة تاسوكو  1 سيارات  بيروت 1

  3 3 المجموع
 

 

 قرارات / إجراءات عامة 
 التوصيات التالية:  2021آذار   24اجتماع لجنة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بتاريخ صدر عن  -

 أشهر 6لمدة  2021/ 31/3هي بتاريخ تمديد إعالن التعبئة العامة والتي تنت ▪
 IMPACTعلى منصة  PCRوزارة الصحة العامة: التعميم على كافة المختبرات ايداع نتائج فحوصال الـ   ▪
ق  وإمكانية فرض االغالاألعياد الدينية القادمة )الفصح والفطر(  الواقع الوبائي خاصة خالل  مخاطر  و  ن خطورة االختالطمللتحذير  المرجعيات الدينية:   ▪

 أيام بتاريخ هذه المناسبات تجنباً للتجمعات العائلية وما قد ينتج عنها من انتشار للوباء.  3الكامل ومنع التجول الكلي لمدة 
 آخر  لسينما، المسارح، القاعات المغلقة: االبقاء عل إقفالها حتى إشعاردور ا ▪
 ة والتشدد في ضبط  وإغالق المخالفة منها. سواق الشعبية ما عدا أسواق المخصصة للمواد الغذائية: تبقى مقفلاأل ▪
تمديد أوقات عمل جميع القطاعات التجارية المحددة التعاميم  ، و5:00ة  حتى الساع   22:00: من الساعة  توقيت حظر الخروج والولوج إلى الطرقات ▪

 . شرط التقيد بكافة اجراءات الوقاية   21:00السابقة لغاية الساعة 
 هم على احتكاك مباشر مع الزبائن الذين  يوم للموظفين  14كل  Antigenأو الـ   PCRـ صات الى ضرورة إجراء فحولالتأكيد ع  ▪
 بهدف السيطرة على بؤر االنتشار الوبائي فيها.  (Heat Map)االغالق الجزئي للمناطق إعادة تفعيل العمل بخطة  ▪

 

المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان حيث لم يعد مطلوباً  والمتعلق باالجراءات    2021/ 22/03تاريخ    14/2رقم  صدر عن المديرية العامة للطيران المدني التعميم   -
 . 23/03/2021كانت متوفرة الكترونياً. وذلك ابتداًء من من الركاب القادمين إلى لبنان ملء االستمارة الصادرة عن وزارة الصحة العامة والتي 

  

المتعلّق بتحديث استراتيجية    6/2/2021/م ص تاريخ  96، إلحاقاً للبيانات التنفيذية للقرار رقم  3/2021/ 19ريخ  بتالوطنية إلدارة الكوارث  صدر عن غرفة العمليات ا -
 البيان التالي:  ،2021/ 22/3غالق سيما لجهة بدء المرحلة الرابعة من إعادة الفتح المقّررة بتاريخ مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإل

 .  5:00ولغاية الساعة  20:00ير حظر الخروج والولوج معموالً به اعتباراً من الساعة  يبقى تدب ▪
ساعة حيث يسمح لهم بالتنقل ضمن توقيت حظر التجول وفقاً لدوام    24بالعمل  ن في القطاعات المسموح لها  ويستثنى من أحكام البند األول أعاله العامل ▪

المطلوبة المرفقة مع القرار، كما يستثنى    التي تبيّن القطاعات المشمولة بالفتح ودوامات العمل واألذونات  وارد في الجداول المعتمدة  عملهم بحسب ما هو
 .  IMPACTوجب إذن من المنصة ن من خدماتها الذين يتنقلون بمواألشخاص المستفيد

 .  19:00سابقة لغاية الساعة زئة المحدد في التعاميم اليمتد توقيت العمل لجميع القطاعات التجارية ومحال البيع بالتج ▪
ستحصال على أذونات  واال   PCRتتقيد كافة القطاعات غير المذكورة في البيان الحالي باإلجراءات والشروط الوقائية المعممة سابقاً لجهة إجراء فحوصات   ▪

 المنصة.   من
صة للمنظمات غير الحكومية والوكاالت التابعة لألمم  من خارج المن  PCRء فحوصات بحيث يلغى شرط إجرا   2/2021/ 2يعّدل التعميم الصادر بتاريخ   ▪

 المتحدة على أن يبقى طلب االستحصال على إذن من وزارة الداخلية والبلديات ساري المفعول.  

 . https://bit/3duFQ8f  على الرابط فة المؤسسات المؤهلة للفتح ضمن هذه المرحلة، االمتثال لجميع التدابير اإللزامية المدرجة يتوجب على كا ▪

 لوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.  يتم التّشدد على االلتزام بارتداء الكمامة، التباعد االجتماعي وإتباع البرتوكوالت واإلجراءات والتدابير ا ▪
 زي، الخ(.يبقى حظر إقامة التجمعات للمناسبات االجتماعية والدينية قائماً )أعراس، تقبل تعا ▪
 % من عديد الموظفين والعمال.  100ترفع نسبة عدد الموظفين في المصارف والمصانع لتصبح   ▪
 تبقى الحانات الليلية والمالهي الليلية مقفلة حتى إشعار آخر.   ▪
ساعة شرط    24نان  كازينو لب   وفتح  19:00لغاية الساعة    6:00النوادي الرياضية ومراكز ألعاب التسلية من الساعة    يسمح بفتح الحضانات، المطاعم،  ▪

 االستحصال على أذونات للعاملين في هذه القطاعات من المنصة. 
والذي يشكل    17/3/3021بتاريخ    316/ 1تلتزم المطاعم ببرتوكول الفتح اآلمن الذي أعدته وزارة السياحة والصادر عن الوزير بموجب الكتاب رقم   ▪

 جزء ال يتجزأ من هذه البيان.  

 . http://drm.pcm.gov.lbالتعميم بالتفصيل على الرابط: طالع على : يمكن اال مالحظة
 

ل االدارية في الوزارة والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث واالنماء  المتعلق بتنظيم االعما  2021/م/80أصدر وزير التربية والتعليم العالي القرار الرقم   -
حول تحديث    2021/ 6/2/م ص تاريخ  96رئاسة مجلس الوزراء الرقم    إلى كتاباستنادا  ، وذلك  2021/ 22/3ليمية اعتبارا من صباح االثنين في  ؤسسات التعوالم

 ي: ، جاء فيه ما يلالتدريجي لقيود االغالق استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف 
 ة الخاصة والرسمية لحين صدور قرار العودة للتعليم المدمج. ت التعليمي يستمر العمل بالتعلم عن بعد في المؤسسا ▪
يومي الثالثاء والخميس  يسمح لمديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والنظار والمرشد الصحي وعامل المكننة إضافة الى المستخدمين بالحضور   ▪

عيد البشارة(، لتأمين االعمال االدارية والتحضير للعودة التدريجية للتعليم    لمصادفة  25/3/2021ولحين العودة للتعليم المدمج )باستثناء الخميس في  
 المدمج الحقا. 

االعمال االدارية    إلنجازيها بالحضور خالل الدوام الرسمي  يستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة وعدد من االداريين ومسؤولي المحاسبة ف  ▪
 الالزمة. 

الدارية  االدارية في المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث واالنماء في االدارات المركزية والوحدات ا  تتابع االعمال ▪
 ور كاملة للموظفين بحسب دوامهم الرسمي. ذلك بنسبة حض 22/3/2021ن صباح االثنين  في المحافظات، وفي الجامعة اللبنانية اعتبارا م

أو معادلة    لب من المواطنين الراغبين بالحضور إلى المبنى الرئيسي لوزارة التربية في بيروت لتقديم أو استالم مصادقة جامعية، أو معادلة جامعية، يط ▪
ار  ، باختيIMPACTتحصال على إذن مسبق من منصة  دائرة االمتحانات الرسمية، ضرورة االس   مدرسية، أو شهادة رسمية أو صورة طبق االصل من

ابط التالي وذلك  وزارة التربية والتعليم العالي في خانة نوع المكان المقصود، واختيار أحد الخيارات األربعة في خانة اسم المكان المقصود من خالل الر
 .urfewhttps://covid.pcm.gov.lb/impactmobile/cمنعا لالكتظاظ

اجراءات الوقاية  يلتزم الموظفون وأفراد الهيئة التعليمية وسائر العاملين خالل فترة حضورهم في الوحدات االدارية والمؤسسات التعليمية بالتقيد بجميع   ▪
 . ات السالمة العامةالالزمة من فيروس كورونا ومتطلب

 
 

https://bit/3duFQ8f
http://drm.pcm.gov.lb/
https://covid.pcm.gov.lb/impactmobile/curfew


ت الوقاية الشخصية واالوكسجين خالل عالج مرضى حول بدل مستلزما  2021/ 1المستشفيات رقم صدر عن المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة تعميم خاص ب -
 تالي:  ، بحيث اعتمدت التعاونية مبلغاً مقطوعاً جديداً على الشكل ال 19-كوفيد

 اليوم الواحد.   ألف ليرة لغرفة العناية الفائقة خالل  500ألف ليرة لبنانية للغرفة العادية و  300مستلزمات الوقاية الشخصية:  ▪
   آالف ليرة لبنانية للتدفق العالي خالل الساعة الواحدة. 6آالف ليرة لبنانية للتدفق العادي و  3رفة العناية الفائقة: تعرفة األوكسيجين في غ ▪

 

 
 

 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، عند الشعور بأية عوارض 
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 لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة ا
 ساعة المنصرمة  24لـ ت المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل احول المعلوما

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

 ات المختبرات / المستشفي
عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد  

 مكان السكن 
 45 ي الجامعي مستشفى رفيق الحرير

 INOVIE 31مختبرات 

 23 مركز التشخيص الطبي 

 20 مختبرات األمن العام 

 19 مركز األطباء 

 CEMA 13 مختبرات

 13 مستشفى حمود 

 6 تشفى الرسول األعظم مس

 5 غب حرب مستشفى را

 4 مختبرات العائلة الطبية 

 4 مختبرات المشرق 

 3 أوتيل ديو  مستشفى

 3 الجعيتاوي  مستشفى

 2 نبيه بري الحكومي النبطية  مستشفى

 2 مظلوم  مستشفى

 2 المستشفى اللبناني الفرنسي 

 1 المركز التشخيصي الحديث 

 1 مركز النقاء الطبي 

 1 األشرفية   –مستشفى سان جوزف 

 1 مستشفى الكرنتينا الحكومي 

 1 مختبرات عقيقي وبولس 

 1 واكيم  مختبرات

 1 مختبرات سان ميشال 

 1 مستشفى حامد فرحات 

 1 مستشفى تل شيحا 
 

 المختبرات / المستشفيات 
عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد  

 القضاء 

 45 عي مستشفى رفيق الحريري الجام

 20 مختبرات األمن العام 

 CEMA 13 مختبرات

 8 مختبرات العائلة الطبية 

 3 الجعيتاوي  مستشفى

 3 مختبرات المشرق 

 2 مظلوم  مستشفى

 INOVIE 1مختبرات 

 1 األشرفية   –مستشفى سان جوزف 

 1 مستشفى الكرنتينا الحكومي 

 1 أوتيل ديو  مستشفى

 1 غب حرب مستشفى را

 1 حامد فرحات مستشفى 

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


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

 المختبرات / المستشفيات 
عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد  

 رقم الهاتف 

 20 أوتيل ديو  مستشفى

 5 بنت جبيل الحكومي مستشفى 

 2 دار األمل  مستشفى

 1 اغب حرب مستشفى ر

 1 الحكومي   طرابلسمستشفى 

 1 مستشفى مظلوم 

 
 

 
 

  PCR فحوصات الـلمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء المحّدثة لالئحة ال 

 PCR-RT الـ بطريقةلفيروس كورونا المخبري   التشخيص إلجراءالمؤھلة  وميةالحكالمختبرات 
 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 ترون الحكومي مستشفى الب 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 لحكومي الجامعي بّري انبيه 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   يس الياس الهراويالرئمستشفى  زحلة 

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي  بعبدا
 

 

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

 AUBMC األميركية فى الجامعة مستش بيروت

 Hôtel Dieu de France تشفى أوتيل ديو الجامعي مس بيروت

مختبرات رودولف ميريو )الجامعة   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) لطبيمركز كليمونصو ا 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  نمختبر السا 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) ديثةالحالمختبرات   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  ة حريك حار

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 تشفى جبل لبنانمس بعبدا

 Hadath – George-Saint Hôpital مستشفى السان جورج الحدث  بعبدا

 Laboratory Al Hadi مختبر الهادي  بعبدا

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا
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مختبر علم األحياء الجزئيّة   الحدث 
 نانيةفي الجامعة اللب

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 

مركز ريموند  ) مستشفى مار يوسف المتن 

 )وعايدة نجار
Hopital St. Joseph 

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا 

مختبر مركز الشرق األوسط الصحي   بصاليم 
 ش.م.ل

 

 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) االستشفائي مركز الشمال   زغرتا

 Saydet Zghorta University Medical Center المركز الجتمعي الطبي –سيدة زغرتا  زغرتا

 Family Medical Center – Zghorta لي الطبي المركز العائ زغرتا

 Mazloum Hospital المظلوممستشفى  طرابلس 

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس 

 Nini Hospital النينيمستشفى  طرابلس 

المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة  والبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 
 اللبنانية

LMSE 

 Islamic Charitable Hospital المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 

 Dar El Chifaa Hospital مختبر مستشفى دار الشفاء 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  عبنمستشفى  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 مختبر العائلة  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 بيةالنجدة الشعمختبر مستشفى   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 مستشفى دار األمل الجامعي  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) ميديكال كير سنتر مختبر  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  تعينا 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 ر ساقية الجنزير مختب 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 لطبيمختبر النقاء ا 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 األوسط مختبرات الشرق  جونية 

 Family Clinic ينيكمختبر فاميلي كل صيدا 

 First Lab الب يرست  مختبر ف 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 مختبرات السان جورج زحلة 

 Araibi Medical Laboratories ات العريبي الطبّيّةمختبر رياق

  مختبر مستشفى البقاع  البقاع 
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