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

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

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

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM :عبر الهاتف
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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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 9 كسروان 32 صيدا 6 عكار 25 المتن 46 بعبدا  31 بيروت 

ن المريسة   1 كسليكال 4 صيدا القديمة 1 منيارة  2 برج حّمود 6 الشياح  1 عي 

 1 ساحل علما 1 هاللية ال 4 نهر البارد  1 سن الفيل 1  حسنئ  ب 5 ء الحمرا 

ي  2 المصيطبة ية  5 الغبئ   1 ة أدما والدفن  2 حارة صيدا  1 قيد التحقق  1 البوشر

ن الحلوة 3 ة الضني ةالمني 1 الدكوانة  6 حارة حريك  1 مارالياس   3 عجلتون 1 عي 

 1 السهيلة  2 صالحية  ال 2 ةالمني 2 أنطلياس 3 الليلك   1 الظريف 

اجنة  1 المزرعة  ا  1 كفرحبو  1 الزلقا  12 برج الئر  1 بقعتوتا 5 عئر

 1 حراجل 1 بقسطا 1 زحلة 2 الضبية  3 المريجة  2 حيدر برج أبر  

 3 جبيل  2 غازيةال 1 رياق  1 مزرعة دير عوكر 1 تحويطة الغدير  2 الفوقا  ةالبسط

 1 حاالت  1 درب السيم  2 البقاع الغربي 3 المنصورية  1 بعبدا  9 الطريق الجديدة 

 1 نهر ابراهيم  2 خرايب  1 مشغرة 1 الفنار 5 الحدث 1 الحرش 

ن سعادة 1 وادي شحرور العليا 2 التحتا  ةالبسط  1 قيد التحقق 1 زراريةال 1 ميدون 1 عي 

فية    10 طرابلس  1 عدلون 22 صور 1 بصاليم 1 الهاللية  3 األشر

 3 القبة  2 نصاريةأ 3 صور 2 قرنة شهوان 1 الشبانية  1 قيد التحقق

 1 1طرابلس  ءمينا  2 رصفندال 1 الرشيدية 1 الربوة  19 النبطية  13 الشوف  

ن  2 حماليا  3 نبطية التحتا ال 2 الدامور   2 البداوي  1 سكسكية ال 1 دير قانون العي 

ن قانا  2 ةالناعم   4 قيد التحقق 2 عنقون 1 عيتيت  1 بعبدات  1 عي 

 13 البترون 2 قيد التحقق 8 معركة 1 بيت مري  2 حاروف   1 عانوت

ون 7 بعلبك 1 معروب 1 بتغرين  1 جبشيت  4 برجا  4 البئر

 3 كفر عبيدا 1 بعلبك  2 شهابية  7 مرجعيون  1 عدشيت الشقيف  2 الجية 

ا  1 دورس 1 مالكية الساحل  2 مرجعيون 1 عَبا 1 ةالورداني
َ
 2 شك

ن زحلتا قية  1 عي  ين  2 دير االحمر  1 حنية  2 حوال  4 زوطر الشر  1 عئر

 1 دوما  3 طاريا 1 طئ  حرفا  1 ميس الجبل  1 قعقعية الجش 15 عاليه 

ن  1 بريقع 2 شويفات العمروسية     2 عورا   2 الكورة 1 مجدل زون 1 رب الثالثي 

 1 راشيّا 1 كفريا   1 قيد التحقق  1 مجدل سلم 2 كفر صئ   2 ح  السلم   

ن عرب 1 راس مسقا  1 زغرتا 1 حاصبيّا 2 قيد التحقق 1 خلدة    1 عي 

ن  1 شبعا   4 شويفات االمراء    11 قيد التحقق   1 رشعي 

           4 عرمون   

           1 بشامون  

           1 قماطية ال
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 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت

 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   
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 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 

 
   نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 

 
 

 حسب الفئة العمرية توزع حاالت الوفاة  

 

 حسب األقضية  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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:  يمكن االطالع على التقرير

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
  

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

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

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

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

كشف في هذا المجال عن دراسة أنجزتها وزارة الصحة العامة أظهرت أن نسبة المناعة وشهري حزيران وتموز مليوني لقاح،   خالللبنان سيستلم أعلن وزير الصحة العامة أن  -
إلى   نسبة المناعة المجتمعية سيزيد مناللقاحات اإلضافية ين ، وأن تأم)فلسطينيين( في المئة 46)لبنانيين(  في المئة 40بالفيروس بلغت المكتسبة في المجتمع اللبناني نتيجة اإلصابة 

 .في المئة 75 حواليأن تبلغ في شهر آب  على في المئة 50
(  12) عشرة اثنتيأيار؛ وأظهرت النتائج وجود   24و 23 يبتاريخلرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار   PCRاتاستكمال فحوص عن أفادت وزارة الصحة العامة  -

 ، توّزعت على الرحالت التالية: إيجابية ةحال

23/05 /2021 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة الشركة قادمة من 

 MEA 311 1 عمان 
 MEA 266 1 اسطنبول

 MEA 327 4 النجف 

 MEA 307 1 القاهرة

 Air France 564 1 باريس

 )الدفعة األولى(  2021/ 24/05

 عدد الحاالت  رقم الرحلة الشركة قادمة من 

 2 139 العراقية  النجف 

 G9 385 2 الشارقة 

 12   المجموع
 

 على النحو التالي:  تنفيذ "ماراثون أسترازينيكا"مكان وزمان جدول يحدد في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا  صدر عن وزارة الصحة العامة -

  
 

 
 

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

 

 

 اللبنانية عبر مكتب التعاون العسكري المدني. ألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في كافة المناطق   400توزيع مساعدات اجتماعية )  -
 الوزراء.  مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس  -
   مدني /4، /متقاعد/ 2/خدمة فعلية،  /1/إيجابية:  تحال  7  ، حيث تبيّن وجود لعناصر من الجيش   PCRفحص  225اإلفادة عن إجراء  -

المديرية العامة  
األمن  لقوى 

 الداخلي 
 
 
 
 
 

 

 .  2021/ 14/1محضراً مكتوباً بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة منذ   50,953تسطير   -

 حسب المناطق على النحو التالي:   8/3/2021منذ المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة  مجموع توّزع -
 8/3/2020مجموع المحاضر منذ 

 54123 بيروت 

 68341 جبل لبنان

 27606 البقاع

 21176 الشمال 

 21203 الجنوب

 192449 المجموع
 

لمديرية العامة  ا
 لألمن العام 

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

المديرية العامة  
 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  

 ات في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة عيد المقاومة والتحرير. اإلفادة عن تجمع -
 اإلفادة عن عدم التزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية في طرابلس وزغرتا.  -

 

   ساعة المنصرمة 24خالل الـ  اإلجراءات قيد التنفيذ

 الصليب األحمر اللبناني  
   PCRدد فحوصات ع الحاالت التي تم نقلها إلى المستشفيات 

 إلى المستشفيات  التي تم نقلها
 عدد المستفيدين 
 من حلقات التوعية

 عدد المستفيدين من المنصات االلكترونية 

29,046 
 حالة جديدة( 19)

95,029 147,550 
6,261 

 ( جدد ينمستفيد 10)



 

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

 39 عدد الرحالت  42 الرحالت عدد 

 4078 المغادرين عدد  4623 عدد الوافدين 

 ساعة الماضية(   24المرافئ )خالل الـ 

 
 

 وزارة األشغال العامة والنقل 

 المرفأ 
 السفن المغادرة  السفن القادمة 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

    مستوعبات  اليونان  1 بيروت 

 طرابلس 

 أويل )ترانزيت( غاز  الزهراني  1 حديد  أبو قير  1

    قطر باخرة  مرسين 1

    شاحنات وبضائع  تاسوكو  1

    غاز أويل  شكا 1 الزهراني 

 1 5 المجموع 
 
 
 
 
 

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

ساعة من تاريخ السفر الى لبنان، على أن يجرى للوافد    96نتيجته سلبية قبل    PCRعلى الوافدين من دولة البرازيل اللتزام بحيازة فحص   .1

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

 جته إيجابية. ويلتزم بموجبه الحجر المنزلي في حال كانت نتي   PCRيخضع خاللها لفحص  

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

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

 تثبت ذلك.  

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

ربعين سنة وأن تجرى في أماكن النتخابات تلقي اللقاحات الالزمة خالل هذه المدة سيما وأنها أصبحت متوافرة للفئة العمرية ما فوق األ

 مفتوحة في حينه. 

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

 واإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

الحادية عشر ليالً على أن يعود لوزارة السياحة تحديد تصنيف صالت  تعديل توقيت فتح المطاعم ذات الصالت الُمغلقة   .5 الساعة  لغاية 

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

 والنصف ليالً. 

شخص    100...( ضمن المساحات المفتوحة على أن ل يتخطى عدد الحضور  السماح بإقامة كافة المناسبات )أعراس، مؤتمرات، معارض .6

 % من قدرتها الستيعابية. 50و

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

 الى إغالقها بالشمع األحمر لمدة أقلها خمسة أيام.   بحق المخالف منها وصولً كورونا واتخاذ التدابير اإلدارية الالزمة 
 

،  مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق  استراتيجيةالمتعلّق بتحديث    2021/ 6/2/م ص تاريخ  96للقرار رقم    تنفيذاً  -
وشروط  القطاعات اإلضافية المشمولة بإعادة الفتح ودوام    حول  2021/ 21/5خ  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 الستيعابية.50بنسبة  23.00 8.00 دور السينما والمسارح    

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

8.00 0.30 
شخص   100ضمن المساحات المفتوحة على ألّ يتخطى عدد الحضور الـ 

 .% من قدرتها الستيعابية50و

 
ً   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 ظبيإ أما بالنسبة للمسافرين  .  2021أيار    10اعتبارا من  وذلك    على نتيجة الختبار 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  ، عوارضعند الشعور بأية  
 

 



 
 
 

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

 
 
 
 

 
 التي لم تحدد مكان السكن  المختبرات

 المختبرات / المستشفيات 
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد

 مكان السكن 

 4 مستشفن رفيق الحريري الجامع  

ات العائلة   2 مختئر

 1 مستشفن اوتيل ديو 

  وبولس 
ات عقيفر  1 مختئر

 1 مستشفن حمود 

 
   رقم الهاتفالتي لم تحدد  المختبرات

 

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

 المختبر  الموقع

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي  بيروت

 HALBA Governmental Hospital مستشفى حلبا الحكومي  حلبا

 TRIPOLI Governmental Hospital طرابلس الحكومي مستشفى  طرابلس 

 BATROUN Governmental Hospital مستشفى البترون الحكومي  البترون

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

 Sebline Governmental Hospital سبلين الحكومي  مستشفى سبلين

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي  مستشفى صيدا 

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعي نبيه مستشفى  النبطية

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي  تبنينمستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي  مستشفى الهرمل 

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي   الرئيس الياس الهراويمستشفى  زحلة 

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي  بعبدا

 

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

 AUBMC األميركية مستشفى الجامعة  بيروت

 Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي  بيروت

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) مركز كليمونصو الطبي بيروت

 Doctors’ Center مختبر مركز األطباء  بيروت

 Fontana Laboratories مختبر فونتانا )الحمرا(  بيروت

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت

 CEMA مختبر سيما  بيروت

 Ghorra-Jabre Laboratories مختبرات جبر وغّرة األشرفية 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مارك  مختبر السان األشرفية 

 PHD PHDمختبر  بيروت

 Saint Joseph Medical Center مختبر مركز مار يوسف الطبي بيروت

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء  بيروت

 Bey Lab – Furn El Shubbek مختبر باي لب  فرن الشباك 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات   الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل  الغبيري 

 Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

 المختبرات / المستشفيات 
الحاالت اإليجابية دون تحديد  عدد 

 القضاء

 4 مستشفن رفيق الحريري الجامع  

ات العائلة   2 مختئر

 1 مستشفن أوتيل ديو 

 المختبرات / المستشفيات 
عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد  

 القضاء

 1 مستشفن رفيق الحريري الجامع  



دياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني سيرفس

National Diagnostic Services Company (NDSC) 

مركز   -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 
 الطبية  التحاليل

Center Diagnostic Medical 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  الجناح

 Mount Lebanon Hospital مستشفى جبل لبنان بعبدا

 Hadath – George-Saint Hôpital مستشفى السان جورج الحدث  بعبدا

 Laboratory Al Hadi مختبر الهادي  بعبدا

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا

الجزئيّة   اإلحياءمختبر علم  الحدث 
 في الجامعة اللبنانية

Molecular Biology and Cancer immunology Laboratory in 
LU 

سان ميشال للتحاليل  مختبر  الضبية
 الطبية 

Saint-Michel Lab 

 Sacré - Coeur Hôpital مستشفى قلب يسوع  الحازمية

 Clinigene مختبر كلينيجان الحازمية

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال المتن 

 Life for Trans medical مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن 

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

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي  بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية

 Haykal Albert Hôpital مستشفى هيكل  الكورة 

 University of Balamand مختبر جامعة البلمند الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) الستشفائي مركز الشمال   زغرتا

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

 Family Medical Center – Zghorta المركز العائلي الطبي  زغرتا

 Mazloum Hospital المظلوممستشفى  طرابلس 

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس 

 Nini Hospital النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE ، الجامعة اللبنانية والبيئةمختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Islamic Charitable Hospital المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 

 Dar El Chifaa Hospital الشفاءمختبر مستشفى دار   طرابلس 

 Secours des Dame-Notre – CHU 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 لب  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 العائلة مختبر  الغازية

 Hospital Harb Ragheb Sheikh مستشفى الشيخ راغب حرب  النبطيّة

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ النبطية

 Al Salam Laboratories مختبر السالم النبطية

 Hopital Du Secours Populaire مختبر مستشفى النجدة الشعبية النبطية

 Jabal Amel Hospital مستشفى جبل عامل  صور 

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) 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) مختبر ميديكال كير سنتر  زحلة 

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق

 
 العسكرية  المستشفيات مختبرات 

 Hôpital Central Militaire المستشفى العسكري المركزي في بيروت  بيروت

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

 )الحمراء( 
Medical Diagnostic Treatment Center (MDTC) 

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

 Itani Medical Laboratories مختبرات عيتاني  بيروت

 Sakiet Al Janzir Laboratories مختبر ساقية الجنزير  بيروت

 ABC Laboratories مختبر أ ب سي  األشرفيّة 

 Mouawad Medical Laboratory مختبرات معّو ض الطبية  الشياح

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

 United Healthcare Center مختبرات المتحدة للرعاية الصحية الشياح

 Al Naqaa Medical Center مختبر النقاء الطبي األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard مختبرات البولفار  بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف الستشفائي التعليمي  حلبا



 Hopital El Koura مستشفى الكورة  الكورة 

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي كسروان 

 Lab Expert مختبر إكسبرت لب  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 فاميلي كلينيكمختبر  صيدا 

 First Lab لب مختبر فيرست   العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جب جنين

 ADC مختبر مركز التشخيص الطبي  جب جنين

 LAB Life مختبر ليف لب  بعلبك

 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي زحلة 

 Laboratoires Saint George مختبرات السان جورج زحلة 

 Araibi Medical Laboratories مختبرات العريبي الطبّيّة رياق

  مختبر مستشفى البقاع  البقاع 
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