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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  

 لومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة لمعا  :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 حالة قيد التحقق  8387 :مالحظة
 

 الجديد في التقرير:

حالة إيجابية. مزيد من المعلومات حول مواقع مراكز العزل  92مراكز عزل تم تجهيزها في مختلف المناطق اللبنانية  9تستضيف -

 IsolationCentersProfiles-http://bit.ly/DRMونسبة إشغالها متوافرة على الرابط 

http://drm.pcm.gov.lb/
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 185 المتن قضاء   81 كسروان قضاء   127 بعبدا قضاء   48 الشوف قضاء   98 محافظة بيروت 

 14 برج حّمود   2 جونيه كسليك  10 الشياح   2 الدامور   2 عين المريسة 

 2 ةالنبع  12 ذوق مكايل  1 الجناح  1 مزبود   3 راس بيروت 

 10 سن الفيل   1 نهر الكلب   2 االوزاعي  1 كترمايا   3 قريطم 

 3 حرش تابت  1 حارة المير    5 ر حسنئب  1 سبلين  4 ة الروش

 1 جسر الباشا   6 جونيه غدير  4 الغبيري  6 جارب  12 الحمرا  

 9 المتن دة جدي  7 ذوق مصبح  5 عين الرمانة   1 عين الحور   5 المصيطبة

 3 البوشرية   7 أدونيس    3 فرن الشباك  1 الجية  1 وطى المصيطبة 

 7 الدورة    3 جونيه حارة صخر   25 حارة حريك  2 وادي الزينة   2 الياس مار

 1 الروضة    3 جونيه ساحل علما  5 الليلكي  1 دير القمر   2 الظريف 

 8 ةالسبتي  1 كفر ياسين   16 برج البراجنة  4 السمقانية  8 المزرعة  

 18 الدكوانة   4 طبرجا  3 المريجة   1 معاصر بيت الدين  3 برج أبو حيدر 

 10 سلياأنط  1 ةأدما والدفن  3 تحويطة الغدير   3 الورهانية  3 الفوقا ةالبسط

 9 جل الديب   3 الصفرا    7 بعبدا  2 فريديس    13 الطريق الجديدة 

 2 النقاش   2 العقيبة   7 الحازمية   6 بعقلين  10 راس النبع 

 5 الزلقا   3 عجلتون  14 الحدث   1 الجاهلية  1 التحتا ةالبسط

 5 بياقوت  1 بلونة  1 بطشاي   1 بطمة  3 النهر مخايلمار 

 3 الضبية  2 السهيلة    2 بسابا   2 عاتا  قب  1 الرميل

 3 المنصورية    1 داريا    1 ضهور العبادية  1 نيحا    17 األشرفية  

 1 الديشونية   1 عين الريحانة   1 قبيع  1 الخريبة   5 قيد التحقق 

 9 الفنار   2 غزير  1 زندوقة   1 باتر  48 عاليه قضاء 

 14 عين سعادة   2 كفر حباب  1 فالوغا  9 قيد التحقق   2 شويفات العمروسية   

 4 بصاليم  1 بيادر برج الفتوح    10 قيد التحقق   28 جبيل قضاء   7 حي السلم   

 1 المطيلب   2 شننعير  54 طرابلس قضاء   4 جبيل   4 خلدة   

 2 ةالرابي  2 سطاغ  1 طرابلس التل   2 مستيتا   10 شويفات االمراء   

 1 قرنة شهوان   1 الكفور    1 لس جسرين  ابطر  8 عمشيت  1 دير قوبل   

 3 الربوة   1 ريفون   3 طرابلس القبة   1 حاالت  7 عرمون   

 5 بيت الشعّار   1 القليعات    3 طرابلس الزاهرية  1 نهر ابراهيم   1   ةمونس 

 5 ديك المحدي   5 عشقوت   17 1مينا طرابلس   1 أدونيس    1 ةبعورت 

 5 مزرعة يشوع   1 حراجل  5 ءبساتين المينا  2 زبدين    3 بشامون   

 2 بكفيا   1 فاريا  2 القلمون   1 خاربة   2 عين عنوب   

 2 عين علق  1 قيد التحقق   2 البداوي   2 عبيدات   1 بسوس   

  3 عاليه  
  1 حبوب

  2 مخيم البداوي 
 40 عكار  ة محافظ

 
 1 العطشانة

 5 برمانا    2 حلبا   18 ق قيد التحق  3 غرفين  2 بيصور   

 2 بعبدات  1 منيارة   9 الكورة قضاء   1 فغال  1 كفر متى   

 1 عين الصفصاف    1 ذوق الحبالصة   1 أميون  1 قيد التحقق   1 بحمدون الضيعة   

 1 مار موسى الدوار   1 عيات  1 بزيزا  85 زحلة قضاء   2 قيد التحقق 

 8 قيد التحقق   2 ةعكار العتيق  3 مسقا س را  2 زحلة حوش الزراعنة   5 زغرتا قضاء 

 74 صيدا قضاء   1 حوشب   1 ضهر العين   3 زحلة الراسية   1 كفر حاتا 

 6 القديمةصيدا    1 تل حميرا  1 برسا  1 زحلة البربارة    1 الحارة الجديدة  

 5 حارة صيدا   1 العبودية  1 نخلة  7 زحلة المعلقة    1 علما

 9 عين الحلوة   1 ببنين   1 قيد التحقق   5 مراء زحلة حوش اال  1 مزيارة

 2 الصالحية    1 المحمرة   7 البقاع الغربي   2 الفرزل    1 ةمرياط

 1 مجدليون  3 نهر البارد   1 مشغرة   1 أبلح  8 البترونقضاء 

 8 عبرا    1 العبدة   1 فار خربة قن  1 قاع الريم   1 البترون

 3 بقسطا   1 قبعيت  1 المرج    1 نيحا    2 شَكا

 4 الغازية  1 مشمش    1 الروضة    3 كسارا   1 جران البترون 

 1 درب السيم   4 فنيدق  3 قيد التحقق   2 شتورة   1 كفر حتنا

 2 عدلون   2 مجدال  30 صور  قضاء   6 تعلبايا   1 راشِكدّه 

 1 البابلية   1 الريحانية   2 صور الرشيدية   9 سعدنايل  1 حامات 

 3 الصرفند   8 القبيات    4 برج الشمالي  6 قب الياس   1 قيد التحقق 

 1 العدّوسية   1 عندقت   1 يانوح   4 بوارج   6 المنية الضنية قضاء 

 1 اركي  1 وادي خالد   3 معركة  8 بر الياس   3 ةالمني

 2 عنقون  1 أكروم    2 البازورية   1 مجدل عنجر  3 قيد التحقق 

 5 كفر ملكي    4 قيد التحقق   1 حناوي  1 رياق  2 بعلبك قضاء 

 20 قيد التحقق   1 حاصبيا قضاء   1 الشهابية   1 تربل   1 بعلبك 

    1 مرج الزهور    1 طورا   1 عين كفر زبد   1 طاريا

 205 قيد التحقق      6 العباسية   20 قيد التحقق   20 النبطية قضاء 

       1 الناقورة   7 بنت جبيلقضاء   1 النبطية التحتا 

       8 قيد التحقق   1 بنت جبيل  2 كينوش

          1 رميش  1 حبوش 

          1 شقرا    2 كفر تبنيت

          1 بيت ياحون   2 صاليم عرب

          3 دبل    3 حومين التحتا 

          7 مرجعيون قضاء   1 تول

          1 حوال  3 جبشيت

          1 مركبا   1 ميفدون 

          3 ميس الجبل  1 الشقيف عدشيت 

          1 مجدل سلم   1 نصار أ

          1 قيد التحقق   1 القصيبة  

             1 قيد التحقق 

 الصادرة عن وزارة الصحة العامةالمعلومات  :المرجع
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 ساعة المنصرمة(  24عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال )خالل الـ 

 
 

 في مختلف المحافظات حسب المستشفيات: 19-سّرة المتوافرة لمرضى كوفيدل توّزع األعلى كافة تفاصي يوميا  لالطالع 
 PC-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRMعبر الكومبيوتر: 

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

 مستوى خطر انتشار فيروس كورونا المستجد حسب األقضية ة االلكترونية لقياس المنص
 

 
 ورونا : المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية والبلديات، لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كالمرجع

 
رنا حسب األقضية بناء على عدد الحاالت المسّجلة يومياً تشار فيروس كومستوى خطر ان معرفة التفاعلية تتيح هذه المنصة 

 وعدد السكان في كل قضاء. للمزيد من المعلومات بشكل يومي، يمكن الدخول على الرابط التالي:  
RiskLevelInMunicipalities-https://bit.ly/DRM 
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  المنصة االلكترونية لتتّبع التزام القطاعات في إجراءات التعبئة العامة   
 

 
 

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

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

 http://bit.ly/covidsectordataالرابط التالي: 

 

 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 . 
 

ديات، برنامج األمم : تم تجيهز هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلمالحظة
نقابة الممرضات والممرضين في لبالمتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة   نان، نقابة االختصاصيين في العمل العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، 

 االجتماعي. 
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 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 

 
 

 ( تشرين األول 5 - أيلول 22اليومي ) الفحوصاتنسبة الحاالت اإليجابية من عدد 
 

 
 
 

 القضاءحسب  النشطةتوزع الحاالت 
 

 
 

 صحة العامة ال المعلومات الصادرة عن وزارة  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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

 

 
 

 

 ت الوفاة حسب األقضيةحاال توّزع
 

 
 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية  
 

 
 
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 

 
 

 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
   

 
 
 

 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 

 

 الفئة العمريةّزع الحاالت حسب و ت الجنس توّزع الحاالت حسب
 

  

  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 عامة ال المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 5/10/2020اإلجراءات قيد التنفيذ       
 وزارة الصحة العامة

وصلت نسبة الوباء، حيث    تفشي  ذروة المرحلة الثانية من  أصبح فيالصحي في لبنان    الوضعأعلنت وزارة الصحة العامة بأن   -
ً ،  %70إشغال أسّرة العناية المرّكزة إلى حوالي   باشرت بمرحلة تجهيز المزيد من أسرة العناية الفائقة في  قد  الوزارة  ن   بأعلما

 .المستشفيات الحكومية
دت وزارة الصحة العامة في اجتماعها العام لتقييم الواقع الوبائي في لبنان التحديات التي تعيق تحقيق السيطرة على انتشار  حدّ  -

 الوباء، أهمها: 

نسمة أسبوعيا وهذه النسبة تعتبر الذروة في تسجيل  ( على كل مئة ألف 120ئة وعشرين )إن نسبة اإلصابة في لبنان تبلغ م •
 .اإلصابات

 %(. 1.2ة الوفيات بلغت الذروة في اآلونة األخيرة وسجلت واحد فاصل اثنين في المئة )إن نسب •

يعتبر الفرصة األخيرة أمام لبنان تطبيق قرار إقفال البلدات والقرى التي ينتشر فيها الوباء النجاح في لقدرة على تحقيق اإن  •
 لمواجهة الوباء.

 تأثرت بشكل كبير بكارثة انفجار مرفأ بيروت.  المستشفيات التيجهوزية مستوى رفع تطبيق خطة  •
العامة    أفادت - الصحة  فحوصعن  وزارة  الـ  استكمال  بتاريخ   PCRات  المطار  في  وأجريت  بيروت  إلى  وصلت  لرحالت 

خمس    حيث تم تسجيل،  2020/ 3/10رحالت وصلت إلى بيروت بتاريخ    اتلدفعة األولى من فحوصإضافة إلى ا  2/10/2020
 جديدة توّزعت على الرحالت التالية:  إيجابية( حالة 15عشرة )

 عدد الحاالت  رقم الرحلة الشركة رحلة قادمة من  التاريخ

 3 826 التركية  اسطنبول 2-10-2020

 2 957 اإلماراتية دبي 

 MEA 443 1 الدمام 

 PEGASUS 756 2 اسطنبول 3-10-2020

 MEA 572 2 أبيدجان 

 MEA 286 1 اسطنبول

 1 131 العراقية  بغداد

 3 301 العراقية  بغداد

 15 المجموع
 

 اللبناني   األحمرالصليب 
عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

5427 
حالة  39)

 جديدة( 
 

عدد مراكز اإلسعاف 
 يب التي تستج

عدد فحوصات  48
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

 

47527 
(510 

فحصاً 
 جديداً(
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 

 إجراءات الوقاية 

233855 
 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

79396 
مستفيداً  42)

 جديداً(
 

 

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة 

 محلية 

8732 
 

عدد المسعفين  
 لمدّربينا

عدد المتطوعين   1498
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8575 
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  

 المدربين على التوعية 

عدد المدربين  550
إقامة   على

 توعية حمالت

291 
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات  
 لشركات الوقاية في ا

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

580 
مرافق   3)

 جديدة( 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم 

 توزيعها

عدد المعدات   1240401
 التي تم توزيعها

93600 
(158 

مجموعة 
 جديدة( 

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4245 
 انستفيد)م

 ( انجديد
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام هة الج 

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

يرية العامة  مدال
 الداخلي  األمنلقوى 

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

 3 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 20650 ت بيرو 2 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 18847 جبل لبنان 54 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 59 المجموع 
 8073 البقاع

 6803 الشمال 

 6905 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 61274 المجموع 0 19 9 31 4
 -  
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المديرية العامة  
 لألمن العام 

عشوائية للمخالطين تقوم بها وزارة الصحة العامة في بلدتي شكا    PCRإجراء فحوصات  اإلفادة عن حملة   -
 )البترون( والجاهلية )الشوف(. 

اإلفادة عن عدم التزام بلديات الجاهلية وكفرحيم ودير القمر وبتلون والخريبة ونيحا في الشوف بقرار وزير   -

 .  1205الداخلية والبلديات رقم 
بها بلدية بنت جبيل بالتعاون مع مستشفى بنت جبيل الحكومي  وم  تق  PCRاإلفادة عن حملة إلجراء فحوصات   -

 للمخالطين الذين تظهر عليهم بعض العوارض.  
 متابعة تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.   -
   لمنزلي. ر ا في مختلف األقضية والحاالت في الحجالحاالت المسّجلة  عن  التبليغ  -

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 الحاالت المسّجلة في مختلف األقضية والحاالت في الحجر المنزلي.    نالتبليغ ع -
 : تطبيق قرار اإلقفال الصادر عن وزارة الداخلية والبلدياتباإلفادة عن البلدات التي التزمت  -

 . ، رياق، تربل، سعدنايلعيت شتورة، كفرزبد، نيحا، الفرزل، قاع الريم، ر: قضاء زحلة •

 قضاء البقاع الغربي: عميق، المنصورية، مشغرة، خربة قنفار، غزة.  •

 قضاء النبطية: رومين.  •

 قضاء بنت جبيل: مدينة بنت جبيل، رميش، شقرا، دبل.   •

 قضاء مرجعيون: إبل السقي.  •
ساعة    24و التالي خالل الـ  لنحتعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على ابقرار ال  مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

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

30 % 55 % 60 % 50 % 80 % 45 % 5 % 30 % -  

 
 والنقل العامةوزارة األشغال 

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

 48 عدد الرحالت  44 لرحالت د اعد

  5124 عدد المغادرين 4314 عدد الوافدين 
 

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

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 نفط الجية  1 بارجة حربية قوات الطوارئ  1 بيروت

    لأويغاز  بيروت 1 الزهراني 

 فارغة  تركيا 1 ديزل بيروت 1 جبيل

    مازوت  بيروت 1 جونيه 

 2 4 المجموع

   
 

 قرارات / إجراءات عامة 
القرار رقم   - والبلديات  الداخلية  ارتفاع عدد    المتعلّق  10/2020/ 2بتاريخ    1205صدر عن وزارة  بسبب  والبلدات  القرى  بعض  بإقفال 

القرار على العمل بتوقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة األولى    بقى اإلصابات بفيروس كورونا فيها، حيث أ
واقع  البناء على تحليل  بلدة في مختلف المناطق اللبنانية    111  إقفال  شمل القرار   الغاية الساعة السادسة صباحاً، كممن بعد منتصف الليل  

تنفيذ   12/10/2020لغاية    4/10/2020يوم األحد    من  الوبائي فيها وذلك لمدة أسبوع كامل ابتداء مع تحديد االستثناءات وآلية تطبيق 
 ن والبلديات واألجهزة األمنية كافة.  القرار بالتعاون بين المحافظي 

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

ال البلدات التي لديها خطر مرتفع النتشار  إقفالمتعلّق ب  2020/ 1025عدم التزام بعض البلديات بقرار وزارة الداخلية والبلديات رقم  -
 الوباء. 

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

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

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

 
 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمؤھلة  الحكوميةالمختبرات 
 المختبر الموقع 

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

 ي مستشفى حلبا الحكوم حلبا 

 مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 مستشفى البترون الحكومي  البترون 

 مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان

 بّري الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية 

 الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

 مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

 مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

 الحكومي الياس الهراوي   ئيسالرمستشفى  زحلة

 

 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 

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف( – ةوعياليس مختبرات رودولف ميريو )الجامعة   بيروت 
(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 الجعيتاوي فى اللبناني ستشم بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire   الورديةمستشفى  بيروت 

  Doctors’ Center  مختبر مركز األطباء بيروت 

  Fontana Laboratories  مختبر فونتانا )الحمرا( بيروت 

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة بيروت 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مختبر مارك السان   بيروت 

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

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل   الغبيري 

  Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة 

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

  سيرفسدياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني 

National Diagnostic Services Company (NDSC)  

 Center Diagnostic Medical  الطبية التحاليلمركز  -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  الجناح 

 Mount Lebanon Hospital  مستشفى جبل لبنان بعبدا 

 Hadath – George-Saint Hôpital  مستشفى السان جورج الحدث بعبدا 

  Laboratory Al Hadi    مختبر الهادي بعبدا 

 Liban- INOVIE مختبر بعبدا 

 Sacré - Coeur Hôpital  مستشفى قلب يسوع الحازمية 

 Clinigene  مختبر كلينيجان الحازمية 

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال   المتن 

 Life for Trans medical  مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن 

 Haroun Hospital  مستشفى هارون الزلقا 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو   المنصورية 

 Haykal Albert Hôpital  مستشفى هيكل الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) الشمال مركز  االستشفائي زغرتا

 Mazloum Hospital  مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital  مستشفى المنال  رابلس ط

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE الجامعة اللبنانيةالمعهد العالي للدكتوراه، والبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 
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 Secours des Dame-Notre – CHU  مستشفى سيدة المعونات الجامعي جبيل 

 Boulos & Akiki Lab  سبول مختبر عقيقي و 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) مختبر الكريم   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 

 

  Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
 Medical Diagnostic Treatment تريتمانت سنتر )الحمراء(  دياغنوستكل يكامختبر ميد بيروت 

Center (MDTC)  

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

  Itani Medical Laboratories  مختبرات عيتاني بيروت 

 ABC Laboratories  مختبر أ ب سي األشرفيّة 

 Mouawad Medical Laboratory  الطبيةض   مختبرات معوّ  الشياح 

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

  Lab Expert  مختبر إكسبرت الب المنصوريّة 

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك 

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 
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