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 18:30: وقت صدور التقریر 414تقریر رقم:  )السبت واألحدعن یومي  الواردة في التقریر  (المعلومات

 

 
 

 ساعة المنصرمة) 24عدد األسّرة المتوافرة للمصابین �فیروس �ورونا ونس�ة اإلشغال (خالل الـ  
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 DRM_Lebanon@لتواصل االجتماعي وسائل اأو عبر 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نية إلدارة الكوارث غرفة العمليات الوط
 COVID-19تقرير يومي حول 
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 ساعة المنصرمة 48توّزع الحاالت حسب البلدات خالل الـ 
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 20 كسروان 36 صیدا 15 الشوف 85 المتن  48 بعبدا 67 بیروت 
 1 كسلیك  1 الوسطاني  1 الدامور  3 برج حّمود  3 الشیاح  1 الروشھ 
 2 ذوق مكایل  14 دیمة لقا  1 الناعمھ  2 سن الفیل  1 الجناح  3 الحمرا  

 3 ذوق مصبح  2 حارة صیدا  1 برجا 7 جدیدة المتن  1 االوزاعي  5 عین التینة  
 1 ساحل علما  3 عین الحلوة  1 الدبیة  1 البوشریة  2 بئر حسن  2 المصیطبة 
 2 البوار  1 بقسطا  1 دویر الحارة  1 سد البوشریة  1 محطة صفیر  2 تلة الخیاط
 1 عجلتون  2 غازیة  3 جدرا  1 ھ السبتی  2 الغبیري  4 الظریف 
 1 بلونة  1 خرایب  1 الوردانیھ  14 الدكوانة  4 عین الرمانة   4 المزرعة 

 1 السھیلة   1 غسانیة  2 جون 1 أنطلیاس  4 حارة حریك  3 برج أبي حیدر 
 1 جعیتا 2 بیساریة  2 كفر حیم  2 النقاش 7 برج البراجنة  3 البسطا الفوقا

 1 غزیر  1 كوثریة السیاد  1 الجاھلیة  2 الزلقا  2 المریجة  13 الطریق الجدیدة 
 1 كفر حباب  1 تفاحتا 1 قید التحقق  2 بیاقوت  1 تحویطة الغدیر  2 رأس النبع  
 1 عشقوت  4 قید التحقق  36 عالیھ  4 الضبیة  4 بعبدا  2 البسطا التحتا 

 1 كفر ذبیان  35 صور 2 شویفات العمروسیة    4 المنصوریة   1 الحازمیة  1 الجمیزة 
 3 فاریا  4 صور 2 حي السلم    12 الفنار  1 الفیاضیة  2 ر مخایل النھر ام

 2 جبیل  2 برج الشمالي  1 شویفات القبة    1 الرابیھ  2 مار تقال   3 الرمیل 
 1 حاالت 1 جویا 6 شویفات االمراء    3 بیت الشعّار  4 الحدث  7 األشرفیة  
 1 قید التحقق  2 ادلج م 6 عرمون    3 مزرعة یشوع  1 سقي الحدث   10 قید التحقق 
 4 طرابلس  1 عیتیت  4 بشامون    3 بكفیا  1 الجمھور   45 النبطیة 

 2 الزیتون  4 معركة  7 عالیھ    1 مار بطرس كرم التین  2 وادي شحرور العلیا 1 نبطیة التحتا 
 2 القبة  1 صدیقین  4 الكحالة    2 بیت شباب  1 الھاللیة   4 كفر رمان 
 3 الكورة  4 بازوریة  2 بحمدون الضیعة    1 وبة عین الخر 1 القصیبة   1 شوكین 
 2 أمیون  3 طیر دبّھ  1 صوفر    5 برمانا   1 زندوقة  2 حبوش 
 1 كفر عقا  6 شھابیة   1 قید التحقق  1 الرویسة   1 فالوغا  2 كفور  
 2 زغرتا  1 شحور  39 بنت جبیل  1 بعبدات  20 زحلة  1 عین قانا 

 2 كفر یاشیت  1 كنیسة  3 بیل بنت ج  1 بیت مري  1 المیدان   3 عرب صالیم 
 4 البترون  1 حلوسیة   1 عیترون  1 المونتفردي  1 المعلقة   1 زفتا 

 3 البترون  1 بدیاس 1 عیتا الشعب  1 ضھر الصوان   5 حوش االمراء  3 دیر الزھراني 
 1 شَكا  1 شعیتیة  1 تبنین  1 المروج  2 مار الیاس  3 شرقیة 
 6 عكار 1 شمع  1 سلطانیة   1 قعقور  1 حزرتا  1 تول 

 2 العریضة   1 قید التحقق   1 عیتا الجبل   3 بتغرین  2 شتورا  1 نمیریة 
 1 تلیل  20 مرجعیون  3 شقرا   2 البقاع الغربي  2 مكسة  4 حاروف  
 1 القبیات   1 مرجعیون  5 حداثا 1 كامد اللوز  1 تعلبایا 1 دویر  
 1 أكروم   1 بالط 1 خربة سلم  1 یحمر   2 قب الیاس  1 جبشیت 
 1 قید التحقق   5 خیام  1 حاریص 7 بعلبك  1 مریجات  3 میفدون 

 12 قید التحقق  1 حوال 2 كفر دونین  4 بعلبك  2 مجدل عنجر  1 عبَا

   4 میس الجبل  1 كونین  1 عین بورضاي  3 المنیھ الضنیھ  1 قعقعیة الجسر 
   1 قنطرة   2 كفرا   1 اللبوة  1 المنیھ  2 كفر صیر 

   3 مجدل سلم 4 برج قلویھ  1 تا تمنین التح  1 سیر الضنیة  1 یحمر 
   2 صوانة   2 صربین    1 مركبتا  1 صیر الغربیة 
   2 بلیدا  1 یاطر      7 قید التحقق 

     9 قید التحقق        
            
            

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 وّزع الحاالت اإلیجابیة والحاالت النشطة ت
 ة توزع الحاالت اإلجمالی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توّزع الحاالت النشطة

 حسب األقضیة توّزع الحاالت التراكمیة
 

 
 
 

 ماضیة حسب األقضیةیوم ال 14ة خالل الـ عدد الحاالت اإلیجابی
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 العامة   المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة :المرجع
     

 

  

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

 
 
 
 
 

 
   ناة حسب المستشف�ات ومنطقة السكالت الوفتوّزع حا

 

 
 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمر�ة 

 

 حسب األقضیة یوم المنصرمة 14نس�ة الوف�ات خالل الـ 
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المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
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 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التراكمیة حسب األقضیةتوّزع حاالت الشفاء 

 

 سب األقضیةیوم المنصرمة ح 14عدد حاالت الشفاء خالل الـ 
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 األذونات متا�عة طل�ات تنقل المواطنین خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آل�ة طلب 
  

 
 طلب إذن انتقال األشخاص غیر المشمولین �استثناءات اإلغالق العام:  - 2021/ 11/1خ /م ص تار�26القرار رقم 

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

 

 المنّصة االلكترون�ة لتسجیل أخذ اللقاح المضاد لفیروس �ورونا  

 
 

 وس �ورونا (أسئلة وأجو�ة)لتوع�ة حول اللقاح المضاد لفیر لوطن�ة لالحملة ا
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 نس�ة الحاالت اإل�جاب�ة من عدد الفحوصات الیوم�ة خالل الـ 14 یوم الماض�ة
 

 
 
 
 

 المنحنى الو�ائي حسب عدد الحاالت  الیوم�ة
 

 
 
 

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

ً  46,800من لقاح فایزر والتي تحتوي على   14أعلنت وزارة الصحة العامة عن وصول الدفعة  -  . لقاحا
عاما، على ان یتم استھداف فئات عمریة اخرى االسبوع   59و 55تتراوح اعمارھم بین یة جدیدة من لقاح فایزر لمن عن البدء باستھداف فئات عمر وزارة الصحة العامة اعلنت -

 .القادم
ً  10، بین الساعة Drive thru ثاء في مبنى اتحاد بلدیات بعلبك، للمخالطین في قضاء بعلبككل یوم ثال  PCRأعلنت وزارة الصحة العامة في بیان، عن إجرائھا فحوص -  صباحا

ـ  لتسجیل اإلسم واإلجابة عن األسئلة المطروحة لیتم تحدید موعد إلجراء فحص ال 1787وطلبت من الشخص المخالط أو الذي تظھر علیھ االعراض اإلتصال على الرقم . ظھراً  12و
PCR ألكبر عدد من سكان المنطقةدعت البلدیات إلى اإلعالن بالطرق المناسبة للوصول ، كما. 

 أیار؛ وأظھرت النتائج  13و 12ي بتاریخ لرحالت وصلت إلى بیروت وأجریت في المطار   PCRاتاستكمال فحوصعن العامة رة الصحة  أفادت وزا -
 ، توّزعت على الرحالت التالیة: إیجابیة ة) حال 31(  إحدى وثالثینوجود 

 

12/05/2021  15/05/2021 
 الحاالتعدد  رقم الرحلة ركةالش قادمة من   الحاالتعدد  رقم الرحلة الشركة قادمة من 
 2 131 العراقیة  بغداد   G9 385 1 الشارقة 
 1 139 العراقیة   النجف  2 1311 العراقیة  بغداد 
 1 301 العراقیة  بغداد   1 1313 العراقیة  بغداد 

 MEA 323 2 بغداد   MEA 576 1 أبیدجان
 MEA 307 2 القاھرة   MEA 429 1 دبي 

 1 826 التركیة اسطنبول   13/05/2021
 Pegasus 862 1 اسطنبول   1 406 األثیوبیة  ا أدیس أباب
 1 1311 العراقیة  بغداد   MEA 327 1  النجف
 2 1313 العراقیة  بغداد   MEA 323 1 بغداد 

 2 305 العراقیة  بغداد   14/05/2021
 16/05/2021  1 957 اإلماراتیة دبي 

 1 406 األثیوبیة  ا أدیس أباب  MEA 1425 1 الریاض
      MEA 427 1 ي بد

      MEA 333 3 البصرة
 16   المجموع  15   المجموع
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 DRM_Lebanon@عي لتواصل االجتماأو عبر وسائل ا

المصا�ة �فیروس �ورونا نس�ة إشغال مراكز العزل للحاالت    
 

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

 

كز بالتعاون بین اللجنة الوطنیة لمتابعة التدابیر واإلجراءات الوقائیة لمواجھة فیروس كورونا والمحافظین والبلدیات، برنامج  : تم تجھیز ھذه المرامالحظة
نان، نقابة االختصاصیین  األمم المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمیة، منظمة الیونسیف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضین في لب 

 العمل االجتماعي.في 
 

  ساعة المنصرمة  48خالل الـ   اإلجراءات قید التنفیذ

 الصلیب األحمر اللبناني  
الحاالت التي تم نقلھا  

 المستشفیاتإلى 
28,872 

حالة  43(
 جدیدة)

ف  ز اإلسعاعدد مراك
 48 التي تستجیب 

دد فحوصات  ع
PCR   التي تم

 نقلھا 
94,457 

عدد المستفیدین من  
ة إجراءات حمالت متابع

 الوقایة
241,227 

عدد المستفیدین من  
 حلقات التوعیة

147,421 
مستفیداً   26(

 جدیداً) 

عدد المتدربین على  
استجابة  إعداد خطط 
 محلیة

عدد المسعفین   8,915
د المتطوعین المدربین  دع 1498 المدّربین 

 PCR 166على نقل فحوصات 

عدد المتدربین على  
إدارة مراكز الحجر  

 الصحي 
8,920 

عدد متطوعي  
الصلیب االحمر 
المدربین على  

 التوعیة 

550 
عدد المدربین  

  إقامة حمالت على
 توعیة 

321 
الجامعیین  عدد المتطوعین 

المدربین على اجراءات 
 الوقایة في الشركات 

1025 

مرافق التي تّم  ال عدد
 1,274 تعقیمھا

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم  

 توزیعھا
ات التي  عدد المعد 1,274,023

عدد المستفیدین من   318,848 م توزیعھات
 المنصات االلكترونیة 

6,255 
(مستفیدان  

 جدیدان) 

http://drm.pcm.gov.lb/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-IsolationCentersProfiles&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7Ca34067a41ce648b7c42e08d8692b5702%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637374982152143161&sdata=d7x638EWp6e3MFnbVDAgA13QBVBHYmvQ8kglsrra3II%3D&reserved=0


 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

األجهزة األمن�ة والعسكر�ة                                 
 ساعة المنصرمة  48اإلجراءات التي تم التبلیغ عنھا خالل الـ  الجھة 
 الجیش 

 
 
 

 ي. ) ومساعدات غذائیة في كافة المناطق اللبنانیة عبر مكتب التعاون العسكري المدنألف لیرة لبنانیة  400( توزیع مساعدات اجتماعیة -
 مؤازرة األجھزة األمنیة في تطبیق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
  تفریق التجمعات وتوجیھ المواطنین لضرورة االلتزام بالتدابیر الوقائیة. -

المدیریة العامة  
األمن   لقوى

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 14/1/2021منذ  محضراً مكتوباً بحق المخالفین لقرارات التعبئة العامة  50,681تسطیر  -
حاالت  عدد  وصل اً حول عدد اإلصابات في السجون لتاریخھ، حیثصدر عن المدیریة العامة لقوى األمن الداخلي شعبة العالقات العامة بالغ -

لمركزي وفي نظارة قصر عدل بیروت وفي سجني القاصرات  لزمني من فیروس "كورونا" في سجن رومیة ایري واوالسر  المخبريالشفاء  
كما تم    .للنزالء  "PCR"فحصا مخبریا  4262لة إیجابیة، وذلك بعد إجراء  حا  1082حالة من أصل العدد اإلجمالي    1074اء بعبدا إلى  ونس

حالة إیجابیة واحدة في سجن زحلة،  ي سجن  حالتان ایجابیتان فبعلبك،  لة إیجابیة في سجن  اح  26جنین،  حالة إیجابیة في سجن جب   32تسجیل  
  فلم یسّجلبالنسبة لنظارات وحدة شرطة بیروت،  للشفاء. أما  حاالت    4  فیما تماثلت  في نظارات وحدة الشرطة القضائیة إیجابیة    حاالت  4،  تبنین

 . أي حالة إیجابیة
 ساعة المنصرمة حسب المناطق على النحو التالي: 48عبئة العامة خالل الـ ھا بحق المخالفین لقرارات التتوّزعت المحاضر التي تم تسطیر -

 ساعة المنصرمة 48عدد محاضر الضبط خالل الـ 
 8/3/2020مجموع المحاضر منذ 

 0 محاضر خطیة بحق مؤسسات مخالفة لقرار التعبئة العامة
 0 ول، تباعد اجتماعي)محاضر خطیة بحق أشخاص مخالفین (منع تج 

 54069 بیروت  4 محاضر خطیة بحق األشخاص المخالفین لقرار وضع كمامة

 4 المجموع
 68256 جبل لبنان 

 27502 البقاع 
 21170 الشمال

 21195 الجنوب  الجنوب  الشمال البقاع  جبل لبنان  بیروت 
 192192 المجموع 0 0 0 0 4

 

المدیریة العامة  
 لألمن العام 

 ة عن عدد الحاالت اإلیجابیة الجدیدة في مختلف المحافظات والحاالت في الحجر المنزلي. فاداإل -
 العامة.  ة على الحدود الجویة والبریة والبحریة بالتعاون مع فرق وزارة الصحةاءات المعتمدمتابعة اإلجر  -

المدیریة العامة  
 الدولة ألمن 

 
 
 
 
 

 
 
 

 محافظتي الجنوب والنبطیة.  مختلف المناطق اللبنانیة خاصة في فلسطیني فيات تضامنیة مع الشعب الاإلفادة عن تجمع -
  ن بمسیرة في شارع بدارو رفضاً لوضع الكمامة وإلجراءات التعبئة العامة.اء والمھندسیعدد من األطباإلفادة عن قیام  -
قرار اإلغالق العام وتحریر مخالفات بحق المخالفین  المحافظات وإقامة نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة لمتابعة تنفیذ تسییر دوریات في مختلف  -

 ر الوقائیة.  لتزام بالتدابی مع البلدیات وتنبیھ المواطنین لإلبالتعاون 
الدكتور أحمد حمدان دیاب مناشدین رئیس   شخص تضامناً مع أھالي الموقوف لدى السلطات السوریة اللبناني   500اإلفادة عن تجمع حوالي   -

 الجمھوریة بالتدخل. 
 ساعة المنصرمة:   48ل الـ  بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خال مالتبلیغ عن نسبة االلتزا -

 جبل لبنان  بعلبك الھرمل  النبطیة البقاع  عكار الشمال الجنوب  بیروت 
25 % 25 % 20 % 15 % 15 % 25 % 15 % 20 % 

 

 

 ساعة الماضیة) 48ل الـ یري الدولي (خالمطار رفیق الحر
 الرحالت المغادرة  الرحالت القادمة 

 102 دد الرحالت ع 100 عدد الرحالت 
 10,515 المغادرین عدد  10,796 عدد الوافدین 

 ساعة الماضیة) 48المرافئ (خالل الـ 

 وزارة األشغال العامة والنقل 

 السفن المغادرة  السفن القادمة  المرفأ
 الحمولة  الوجھة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 بیروت 
 مستوعبات  اإلسكندریة  1 مستوعبات  بور سعید 3
 بات مستوع مرسین  1 مستوعبات  ضمیاط 1
 مستوعبات  مرسین  1 حدید مصراطة  1

 طرابلس 
 فارغة  صیدا  1 تغییر طاقم اإلسكندریة  1
 حاویات الالذقیة  1 صیانة  اسبانیا 1
 بضائع مختلفة/خطرة  مرسین  1 بضائع مختلفة/خطرة  بور سعید 1

    بنزین ومازوت  بیروت  1 جبیل 
 فارغة  تركیا  1    شكا 

 7 9 المجموع 
 
 
 

 راءات عامةقرارات / إج
ً   صدر عن - ً   ،شركة طیران الشرق األوسط بیانا   طلب بموجبھ من یُ على القرار الصادر عن ھیئة الطیران المدني في دولة اإلمارات العربیة المتحدة،    عطفا

عینة إضافة الى إلزامیة وجود ساعة من وقت أخذ ال  72سلبیة صالحة لمدة   PCRاب المسافرین من لبنان إلى دبي إلزامیة حیازة نتیجة اختبار  جمیع الرك
 جراءات المذكورةفسوف یتم تطبیق اإل  ،لى أبو ظبيإأما بالنسبة للمسافرین  .  2021أیار    10اعتبارا من  وذلك    ار على نتیجة االختب QR Codeرمز 
 .2021أیار  14من تاریخ  ابتداءأعاله 

 

 ، التوصیات التالیة:  2021أیار  06ة فیروس كورونا بتاریخ لجنة متابعة التدابیر واإلجراءات الوقائیة لمواجھ  اجتماعصدر عن  -
یوماً من تلقي الجرعة الثانیة    15نھا بعد  تقییم واقع تلقي اللقاح في جمھوریة الكوت دیفوار تمھیداً إلضافتھا إلى الئحة البلدان التي یعفى الوافدون م  )1

 قبلھا. ھذا التقییم إلجراء الالزم من لعامة للطیران المدني نتیجةفي تلك البلدان وإیداع المدیریة ا PCRللقاح من إجراء فحص الـ 
 صحة العالمیة والمستشفیات الجامعیة. بالتعاون مع منظمة ال  Testing Strategy  –وضع خطة آللیة إجراء الفحوصات المستقبلیة الخاصة بكورونا   )2
وإیداعھا اللجنة  الیومیة المجراة من قبلھا ونسبة تلك االیجابیة منھا    PCR  تكلیف المستشفیات الحكومیة والخاصة بتزوید الوزارة بعدد فحوصات الـ )3

  بواسطة الوزارة بھدف التقییم المستمر للواقع الوبائي.
 



 
 ساعة المنصرمة 48خالل الـ  جراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامةلمختبرات التي لم تلتزم باإلا

 
 التي لم تحدد القضاء   المختبرات

 
 
 

 التي لم تحدد مكان السكن  براتالمخت
 عدد الحاالت اإلیجابیة دون تحدید  المختبرات / المستشفیات

 السكنمكان 
 3 مستشفى رفیق الحریري الجامعي 

 3 ركز األطباءم
 INOVIE 2مختبرات 

 2 ميمستشفى النبطیة الحكو
 2 مستشفى حمود 

 CEMA 1مختبرات 
 2 مختبرات عقیقي وبولس

 1 مختبرات السالم 
 1 مختبرات العائلة

 3 مستشفى فؤاد خوري 
 1 مستشفى راغب حرب

 
   رقم الھاتفالتي لم تحدد  المختبرات
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 PCR العامة إلجراء فحوصات الـ لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحةالمحّدثة لالئحة لا

 PCR-RT الـ ریقةبطالمخبري لفیروس كورونا   التشخیص إلجراء المؤھلة  الحكومیةالمختبرات 
 المختبر  الموقع

 RHUH مستشفى رفیق الحریري الجامعي  بیروت 
 HALBA Governmental Hospital مستشفى حلبا الحكومي حلبا 

 TRIPOLI Governmental Hospital مستشفى طرابلس الحكومي طرابلس
 BATROUN Governmental Hospital مستشفى البترون الحكومي البترون 
 Ftouh Kesserwan Gov. Hospital ستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار)م كسروان

 Sebline Governmental Hospital سبلین الحكومي مستشفى سبلین 
 Saida Governmental Hospital صیدا الحكومي مستشفى صیدا 

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعي نبیھ مستشفى  النبطیة 
 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي تبنین فى مستش تبنین 

 BINT JBEIL Governmental Hospital مستشفى بنت جبیل الحكومي  بنت جبیل 
 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي بعلبك

 Hermel Governmental Hospital الھرمل الحكومي مستشفى الھرمل 
 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي  الرئیس الیاس الھراويمستشفى  زحلة 
 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي بعبدا 

 
 PCR-RT الـ طریقةبالمخبري لفیروس كورونا  التشخیص  إلجراءالمختبرات الخاصة المؤھلة 

 المختبر  الموقع
 AUBMC األمیركیةمستشفى الجامعة  بیروت 
 Hôtel Dieu de France جامعي مستشفى أوتیل دیو ال  بیروت 
مختبرات رودولف میریو (الجامعة  بیروت 

 المتحف) – الیسوعیة
Laboratoires Rodolphe Mérieux (Université Saint-
Joseph) 

 George-Saint UMC Hospital جاورجیوس الجامعي مستشفى القدیس  بیروت 
 General Makassed Hospital مستشفى المقاصد بیروت 

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي ت بیرو
 CHU - Geitawi Libanais Hospital الجامعي الجعیتاويمستشفى اللبناني  بیروت 
 Hôpital Notre-Dame du Rosaire الوردیة مستشفى  بیروت 
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عدد الحاالت اإلیجابیة دون تحدید   المختبرات / المستشفیات
 لقضاء ا

 3 مستشفى رفیق الحریري الجامعي 
 INOVIE 1مختبرات 
 CEMA 1مختبرات 

 1 مختبرات العائلة

عدد الحاالت اإلیجابیة دون تحدید   المختبرات / المستشفیات
 لقضاء ا

 1 الحدث –سان جورج مستشفى 

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


 Clemenceau Medical Center (CMC) مركز كلیمونصو الطبي بیروت 
 Doctors’ Center ز األطباءمختبر مرك بیروت 
 Fontana Laboratories مختبر فونتانا (الحمرا) بیروت 
 General Security Laboratories )العدلیةمختبر األمن العام ( بیروت 
 CEMA مختبر سیما بیروت 
 Ghorra-Jabre Laboratories مختبرات جبر وغّرة األشرفیة
 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مارك مختبر السان األشرفیة
 PHD PHDمختبر  بیروت 
 Saint Joseph Medical Center مختبر مركز مار یوسف الطبي بیروت 
 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء بیروت 

 Bey Lab – Furn El Shubbek مختبر باي الب  فرن الشباك
 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحدیثةالمختبرات  الغبیري 
 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل الغبیري 
 Al Zahraa Hospital مستشفى الزھراء الجامعي الغبیري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital ول األعظممستشفى الرس برج البراجنة
 Bahman Hospital مستشفى بھمن  حارة حریك 
دیاغنوستك    اشیونالنمختبر  حارة حریك 

 كومباني  سیرفس
National Diagnostic Services Company (NDSC) 

مركز  - مختبر الدكتور محمود عثمان  المریجة 
 الطبیة التحالیل

Center Diagnostic Medical 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أمیریكن دیاغنوستك سنتر  الجناح 
 Mount Lebanon Hospital مستشفى جبل لبنان بعبدا 
 Hadath – George-Saint Hôpital مستشفى السان جورج الحدث بعبدا 
 Laboratory Al Hadi مختبر الھادي بعبدا 
 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا 

الجزئیّة  اإلحیاءمختبر علم  الحدث
 في الجامعة اللبنانیة 

Molecular Biology and Cancer immunology Laboratory in 
LU 

مختبر سان میشال للتحالیل  الضبیة
 الطبیة

Saint-Michel Lab 

 Sacré - Coeur Hôpital مستشفى قلب یسوع  الحازمیة 
 Clinigene مختبر كلینیجان الحازمیة 
 Dr. Samir Serhal Hospital شفى سرحالمست المتن
 Life for Trans medical مختبر ترانسمیدیكال فور الیف المتن

 Hopital St. Joseph )مركز ریموند وعایدة نجار (  مستشفى مار یوسف لمتنا
 Haroun Hospital مستشفى ھارون  الزلقا 
  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي بصالیم 

 Bellevue Medical Center (BMC) بلفو  مستشفى المنصوریة
 Haykal Albert Hôpital مستشفى ھیكل  الكورة 
 University of Balamand ة البلمندمختبر جامع الكورة 
 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائيمركز الشمال  زغرتا 
 Saydet Zghorta University Medical Center معي الطبي االمركز الج  –سیدة زغرتا  زغرتا 
 Family Medical Center – Zghorta المركز العائلي الطبي  زغرتا 

 Mazloum Hospital ظلوم مستشفى الم طرابلس
 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس
 Nini Hospital النیني مستشفى  طرابلس
 LMSE ، الجامعة اللبنانیة والبیئةمختبر میكروبیولوجیا الصحة  طرابلس
 Islamic Charitable Hospital المستشفى اإلسالمي الخیري طرابلس
 Dar El Chifaa Hospital ءمختبر مستشفى دار الشفا طرابلس
 Secours des Dame-Notre – CHU مستشفى سیدة المعونات الجامعي  جبیل
 Boulos & Akiki Lab مختبر عقیقي وبولس جبیل
 Wakim Centre Médical مختبر واكیم  جونیة
 Elite Medical Center مختبر إیلیت الطبي  جعیتا
 Hospital Wzein Ain وزین  عبن مستشفى  الشوف
 Eva Lab مختبر إیفا الب عرمون
 UMC Hospital Hammoud مستشفى حمود الجامعي صیدا 
 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكریم صیدا 
 Al Labib Medical Center لبیب الطبي مركز صیدا 
 Lebanese Diagnostic Centerمختبر الـ  صور
 Family Medical Laboratories مختبر العائلة الغازیة 
 Hospital Harb Ragheb Sheikh مستشفى الشیخ راغب حرب النبطیّة 
 SDC (Center Diagnostic Sabbah) احمختبر الصبّ  النبطیة 
 Al Salam Laboratories مختبر السالم  النبطیة 
 Hopital Du Secours Populaire مختبر مستشفى النجدة الشعبیة  النبطیة 
 Jabal Amel Hospital عامل  مستشفى جبل صور
 Mashrek Diagnostic Center (MDC) للتشخیص الطبي  مختبر المشرق صور
 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمةمستشفى  بعلبك
 Hospital University Dar Al Amal ل الجامعي مستشفى دار األم بعلبك
 Medical Care Laboratories - Baalbek مختبرات العنایة الطبیة بعلبك
 Medical Care Laboratories - Labweh مختبرات العنایة الطبیة اللبوة
 Tal Chiha Hospital مستشفى تل شیحا زحلة 
 Hospital General Khoury مستشفى خوري زحلة 
 MCC (Center Care Medical) مختبر میدیكال كیر سنتر زحلة 



 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 
 Hopital Reyak مستشفى ریاق ریاق 

 
 العسكریة  المستشفیاتمختبرات 

 Hôpital Central Militaire المستشفى العسكري المركزي في بیروت بیروت 
 Drive-Thruبطریقة "   األنفیة"المسحات  عینات ألخذة المختبرات المؤھل

تریتمانت سنتر   دیاغنوستكمختبر میدیكال  بیروت 
 لحمراء) (ا

Medical Diagnostic Treatment Center (MDTC) 

 ALS CIC SAL Med-Lab الجفینور –لحمراء ب امختبر مید ال بیروت 
 Itani Medical Laboratories مختبرات عیتاني  بیروت 
 Sakiet Al Janzir Laboratories مختبر ساقیة الجنزیر بیروت 

 ABC Laboratories مختبر أ ب سي  األشرفیّة
 Mouawad Medical Laboratory مختبرات معّو ض الطبیة الشیاح
 Rihan Medical Center مختبرات الشیاح (د. فؤاد ریحان) الشیاح
 United Healthcare Center مختبرات المتحدة للرعایة الصحیة الشیاح

 Al Naqaa Medical Center مختبر النقاء الطبي األوزاعي
 Laboratoire le Boulevard فار مختبرات البول بدارو 
 CHU Al Yussef مركز الیوسف االستشفائي التعلیمي حلبا 

 Hopital El Koura مستشفى الكورة الكورة 
 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي كسروان

 Lab Expert مختبر إكسبرت الب  المنصوریّة
 Saint Elie Laborator مختبر سانت ایلي  انطلیاس

 BMP Laboratory مختبر ب م پ  ذوق مصبح 
 Laboratoire Dr. Elie Taleb مختبر الدكتور إیلي طالب  جونیة
 MEMER Leb للتحالیل الطبیة  األوسطمختبرات الشرق  جونیة
 Family Clinic ر فامیلي كلینیك مختب صیدا 

 First Lab الب مختبر فیرست  العاقبیة
 Riyad Medical Laboratories مختبرات الریاض الطبیة جب جنین
 ADC مختبر مركز التشخیص الطبي جب جنین

 LAB Life مختبر الیف الب  بعلبك
 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي زحلة 
 Laboratoires Saint George لسان جورجمختبرات ا زحلة 
 Araibi Medical Laboratories مختبرات العریبي الطبّیّة  ریاق 
  مختبر مستشفى البقاع  البقاع
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
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