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 اليومية حسب البلدات االت توّزع الح 

 31 طرابلس  56 كسروان  38 الشوف  130 المتن  175 بعبدا 74 بيروت 
 6 الزيتون  9 صربا  1 الدامور  6 برج حّمود 18 الشياح  2 راس بيروت 

 3 التل  3 كسليك 1 السعديات  1 عة النب 1 الجناح  1 قريطم

 5 القبة  7 ذوق مكايل  2 ةالناعم 3 سن الفيل 12 االوزاعي  3 الحمرا 
 2 الزاهرية  2 غدير 1 ة بعل الناعم 1 جسر الباشا  3 ر حسنئب 1 بة المصيط

 1 التبانة  1 ذوق مصبح 5 شحيم 6 جديدة المتن 2 المدينة الرياضية  1 وطى المصيطبة 
 3 بساتين طرابلس  4 أدونيس  2 مزبود  1 راس الجديدة 1 محطة صفير  2 تلة الخياط

 4 قلمونال 1 حارة صخر  2 داريا  3 البوشرية  7 الغبيري  5 المزرعة 
 1 بداوي ال 2 ساحل علما  2 كترمايا  1 الدورة   6 عين الرمانة  4 برج أبو حيدر 

 2 قيد التحقق 1 كفر ياسين  4 برجا  7 الروضة   2 فرن الشباك 1 الفوقا ةالبسط

 12 الكورة  1 الصفرا   4 الجية 3 سد البوشرية 26 حارة حريك  3 الطريق الجديدة
 2 أميون 1 العقيبة  1 ة الورداني 2 ة السبتي 8 الليلكي  4   راس النبع

 1 كفر عقا  1 عجلتون 1 السمقانية  11 الدكوانة 22 برج البراجنة  1 التحتا  ةالبسط
 1 صارون  كفر 2 بلونة  1 دميت  6 أنطلياس  7 المريجة  2 الجميزة 

 2 حزير كفر 5 جعيتا  1 بريح  3 جل الديب  4 تحويطة الغدير  1 مار مارون
 1 بصرما  1 عينطورة   1 بعقلين  2 النقاش  7 بعبدا 5 الرميل 

 1 بدنايل   1 غزير  1 الغريفة  3 الزلقا  5 الحازمية   22 األشرفية 

 1 دده 1 كفر حباب  1 الجاهلية  3 بياقوت  20 الحدث 1 كورنيش النهر 
 1 ضهر العين  1 حريصا   1 بقعاتا  7 الضبية  5 كفر شيما  4 قيد التحقق

 1 قيد التحقق 2 الغينة  1 نيحا  4 مزرعة دير عوكر 1 لست حارة ا 58 عكار

 6 زغرتا  1 درعون 2 الكحلونية  7 المنصورية  11 بسابا   5 حلبا 
 2 زغرتا  1 ريفون  1 برخ نكفر 3 الفنار  3 راس المتن 1 شيخ طابا

 1 حرف  1 عشقوت  1 الباروك  5 عين سعادة 1 الجمهور  1 حكر الشيخ طابا 
 2 مجدليّا  1 فيطرون 1 قيد التحقق 1 البساتين  1 يم بمر 4 ةجديدة الجوم

 1 حريق زغرتا  1 كفر دبيان  89 عاليه  1 روميه  1 كفر سلوان 1 مشحا

 6 البترون  2 بقعتوتا  9 شويفات العمروسية   2 بصاليم  1 قيد التحقق 1 إيالت 

 3 بترون ال 1 حراجل  16 حي السلم    1 نابيه  110 زحلة  1 كفر حره 
 1 كفر عبيدا 1 فاريا  5 خلدة    3 المطيلب  7 دان  زحلة المي 1 تكريت 

 1 شَكا 1 قيد التحقق 13 شويفات االمراء    3 ة الرابي 1 حوش الزراعنة  1 بينو 

 1 راس نحاش  36 جبيل 3 دير قوبل   4 قرنة شهوان 3 زحلة الراسية  1 عيات 

 103 بعلبك 8 جبيل  13   عرمون   1 اليسار   1 زحلة البربارة   1 بزبينا 
 26 بعلبك  1 مستيتا  11 بشامون   3 الربوة  3 زحلة المعلقة  1 ة عتيقعكار ال

 1 راس العين  1 قرطبون 1 عاليه    1 بريج  8 زحلة كرك نوح  1 كوشا 

 2 عين بورضاي  1 بالط  2 القماطية  1 بيت الشعّار  6 حوش االمراء 1 حوشب 
 4 دورس 9 يتعمش 1   عين الرمانة   1 ديك المحدي 6 زحلة أراضي  1 شيخ عيَاش

 1 نحله  3 حاالت  2 عيتات   1 مزرعة يشوع 1 زحلة مار الياس  2 تل حميرا 
 2 مجدلون 1  جدايل  4  بيصور   3 بكفيا  4 فرزل  ال 4 ببنين 

 2 مقنة 1 نهر ابراهيم 2 عين كسور    1 بيت شباب  1 نبي ايال ال 1 نهر البارد
 2 كفر دان 1 منصف ال 2 بحمدون المحطة    2 برمانا  6 أبلح 2 برقايل 

 2 حدث  6 إهمج 1 صوفر   1 بعبدات  2 قاع الريم 1 دنبو
 1 فاكهة 2 عنَايا  1 بدغان     1 فردي ينتوالم 7 كسارا  1 شان

 1 جديدة الفاكهة 1 كفر مسحون 2 الرملية  1 المروج  2 مكسة 1 حويش
 1 عين بعلبك   1 قيد التحقق 1 قيد التحقق 1 عينطورة   7 تعلبايا  1 قبعيت 

 1 جبولة 30 النبطية  8 صور  2 ضهور الشوير  2 جديتا 1 قرقف
 2 لبوة  1 نبطية التحتا ال 1 صور  1 مار موسى الدوار  1 سعدنايل  3 جديدة القيطع

 1 توفيقيه  1 مزرعة كفر جوز  1 جويا  2 قيد التحقق 3 قب الياس  1 مشمش  

 1 حلبتا  2 كفر رمان  1 معركة 26 البقاع الغربي  11 بر الياس  3 فنيدق
 1 شعت  1 حبوش  2 معروب  8 مشغرة  1 شمسين 1 وادي الجاموس

 1 دير االحمر 2 جرجوع 1 برغليه  1 صغبين  2 مجدل عنجر 1 عين الزيت 

 3   بدنايل  2 صاليمعرب 1 برج رَحال  1 قنفار خربة  1 رياق  1 بربارة  
 1 تمنين الفوقا  1 زفتا  1 قيد التحقق 1 منصورة  ال 9 علي النهري  1 عين تنتا 

 5 حوش الرافقة 2 دير الزهراني  8 جزين 1 عميق   1 رعيت  2 تليل 
 3 تمنين التحتا  1 شرقيةال 1 جزين 2 جب جنين 1 حارة الفيكاني  2 وادي خالد

 7 شمسطار  2 حاروف   1 حونة كفر 1 الال  1 ماسا  3 أكروم 

 6 طاريا  1 دوير  1 بيصور  2 صويري ال 1 عين كفر زبد 4 قيد التحقق

 2 سرعين التحتا  1 جبشيت  1 لبعا  2 سحمر 1 ه  دلهمي 4 بشري 

 2 سرعين الفوقا 1 ميفدون 1 وادي بعنقودين 4 مرج ال 1 كفر زبد  3 بشري 
 5 نبي شيت ال 1 عدشيت الشقيف 1 عرمتى  3 قيد التحقق 9 قيد التحقق 1 حدشيت

 5 بريتال  1 عبَا 1 مليخ 18 صيدا  5 الهرمل  10 المنية الضنية  
 4 بوداي 1 إنصار  1 رومين  3 القديمة صيدا 5 رمل اله 1 ة منيال

 8 قيد التحقق 1 زوطر الغربية  5 بنت جبيل  1 مية وميةال 6 راشيا  1 سير الضنية 

 2 حاصبيا  1 قصيبة  ال 1 بنت جبيل  2 عين الحلوة 1 راشيّا الميدان  1 بقرصونة 

 2 ميمس 4 كفر صير  1 رميش  1 صالحية  ال 1 عقبة راشيّا  1 بيت الفقس 

 136 قضاء قيد التحقق  3 قيد التحقق 1 برعشيت  1 كفريا   3 وقكفر ق 1 مركبتا 

     1 حداثا 2 عبرا  1 قيد التحقق 5 بخعون

     1 كونين 1 مطرية الشومر    11 مرجعيون

       7 قيد التحقق   2 برج الملوك 

           1 قليعة

           2 كفر كال

           1 طيبة ال

           1 طلوسة

           1 لم ل سمجد

           3 صوانة 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 



 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 

 

 ( الثانيتشرين  22 – الثانيتشرين  9نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومي )
 

 
 
 

 توزع حاالت الشفاء حسب القضاء  
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 توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية

  

  
 
 
 

 يوم الماضية 41الـ نسبة الوفيات في األقضية خالل 
 

  
 
 

   توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية
 

 
 
 
 
 
 

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

 لصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات ا  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 

 

 نمستشفيات ومنطقة السكتوّزع حاالت الوفاة حسب ال

 
أمراض  وجود  العمر الجنس  )القضاء(  مكان السكن المستشفى #

 مزمنة 
 نعم 58 أنثى بعبدا سان جورج الحدث  1
 نعم 61 أنثى بعبدا سان جورج الحدث  2
 نعم 65 أنثى عكار  اليوسف 3
 نعم 81 ذكر طرابلس  االسالمي  4
 كال 41 ذكر بعلبك البقاع  5
 كال 53 ذكر عكار الحكومي  الراسي 6

 

 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
  

 
 

 
 مااللتزاتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
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 نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت المصابة بفيروس كورونا  

 
 

ا من  حوللمزيد  التالي:  لمعلومات  الرابط  على  الدخول  إشغالها،  ونسبة  العزل  مراكز  توّزع  http://bit.ly/DRM-ل 

IsolationCentersProfiles . 
 

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

 االختصاصيين في العمل االجتماعي. 

 
 11/2020/ 22اإلجراءات قيد التنفيذ       

 وزارة الصحة العامة
 COVID-19 MOPH ضرورة التسجيل على المنصة االلكترونية ب جميع المسافرين القادمين إلى لبنان رت وزارة الصحة العامة  ذكّ  -

PASS سالها إلمكانية متابعة وضعهم الصّحي وذلك عبر الرابط  ن صّحة المعلومات قبل إرالصحة العامة والتأكد م  الخاصة بوزارة

 .  https://arcg.is/0GaDnG :التالي
وذلك    PCR  ومركز إلجراء فحوصات كورونا في مستشفى البترون،  خاص الستقبال ومعالجة مرضى  الصحة العامة قسم    وزيرن  دشّ  -

 .وعدد من األطباء والموظفين والممرضينعدد من الفعاليات والهيئات األهلية في الشمال ومدير المستشفى  بحضور 
  جديدا    الصحة العامة قسما    وزير  افتتحلزيادة قدرة المستشفيات الحكومية على مواجهة فيروس كورونا،    ة الوزارة ضمن استراتيجي  -

حضور مدير المستشفى وممثلين عن الشركاء الدوليين وأطباء وممرضين في  ب الحريري الجامعي    كورونا في مستشفى رفيقمرضى  ل
 .  المستشفى

الصحة العامة لجنة علمية تضم المصالح المعنية في الوزارة ونقابة األطباء ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مهمتها    وزيرشّكل   -
يتم اعتماد ثالثة باشرت اللجنة بإجراء    الستقبال اللقاح، حيث  وضع األطر الالزمة مفاوضات مباشرة مع شركة "فايزر" على أن 

  معايير أساسية ستحكم عملية االختيار وهي السالمة والفعالية وموافقة كل من منظمة الصحة العالمية والوكالة األوروبية لألدوية وإدارة
 الدواء والغذاء األميركية. 

العامة و أفادت  - الصحة  فحوعن   زارة  نتائج  بتاريخ    PCRصات  استكمال  المطار  في  وأجريت  بيروت  إلى  وصلت  لرحالت 

 توزعت على الرحالت التالية:  ( حاالت إيجابية 3)   ثالث، حيث تم تسجيل  19/11/2020
 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

 1 406 األثيوبية  أديس أبابا 

 MEA 266 2 اسطنبول 

 3  المجموع 
   

   اللبناني األحمرالصليب    

عدد الحاالت  
التي تم نقلها إلى  
 المستشفيات

8,710 
حالة   84)

 جديدة(

عدد مراكز اإلسعاف  
 التي تستجيب

48 

عدد فحوصات  
PCR   التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات

55,771 
(713  

فحصا   
 جديدا (

عدد المستفيدين من  
حمالت متابعة  
 إجراءات الوقاية

239,571 

  ستفيدينعدد الم
من حلقات  
 التوعية

108,254 
مستفيدا    300)

 جديدا (

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة  

 محلية 

8,878 
(8  

مستفيدين  
 جدد(

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات  
166 

عدد المتدربين  
على إدارة  
مراكز الحجر  

 الصحي

8,833 
متدربين   10)

 دد(ج 
 

عدد متطوعي الصليب  
االحمر المدربين على  

 التوعية
550 

عدد المدربين  
  إقامة حمالت على

 توعية

291 
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 
على اجراءات الوقاية  

 في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها

896 
  مرافق 6)

 (جديدة

الملصقات  عدد  
والمنشورات التي تم  

 توزيعها 
1,256,362 

عدد المعدات التي  
 تم توزيعها

262,938 
(516  

مجموعة 
 جديدة(

 

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

4,704 
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https://arcg.is/0GaDnG


 
 
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة
 الجيش 

 
 

تعاون العسكري  كتب العبر م  اللبنانية  المناطقفي كافة  ومساعدات غذائية  ألف ليرة لبنانية(    400مساعدات اجتماعية )  توزيع -

 . CIMICالمدني 
 .  تنبيه وتوجيه المواطنين والسائقين لتطبيق قرارات التعبئة العامة -
تطبيق قرار  قوى األمن الداخلي في    لمؤازرةإقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق  تسيير الدوريات الراجلة والمدولبة و -

 . االقفال العام
 . تدابير الوقائيةلتوعية المواطنين حول اإلجراءات والتسيير دوريات مع قوى األمن الداخلي  -

  العامةالمديرية 
 لقوى األمن الداخلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ضبط بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامةتسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق وتسطير محاضر  -

لتعبئة العامة منذ بداية اإلقفال العام  راد ومؤسسات لقرار ا بحق المخالفين من أفمكتوبا   محضرا     24619تسطير مجموع   -

 .  22/11/2020 األحدلغاية الساعة الخامسة من مساء يوم  14/11/2020بتاريخ 

 ساعة المنصرمة على النحو التالي:   24تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة خالل الـ  وّزعت المحاضر التي تم  ت -

 ساعة المنصرمة  24الل الـ عدد محاضر الضبط خ
مجموع المحاضر منذ 

8/3/2020 
 2    مزدوجمحاضر خطية بحق السيارات المخالفة لقرار مفرد/

 37 لقرار التعبئة العامة محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة 

 30737 بيروت  1255 (...تباعد اجتماعيمنع تجول، محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )

 34407 جبل لبنان 64 لقرار وضع كمامة  ألشخاص المخالفينمحاضر خطية بحق ا

 1358 المجموع 
 14062 البقاع

 11254 الشمال 

 11564 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع لبنانجبل  بيروت 

   102024 المجموع 142 229 200 520 267

  العامةالمديرية  
 لألمن العام 

 
 
 
 
 
 

 

 يروس كورونا.  ين لبنانيين في الشمال وعكار بسبب ف اإلفادة عن حالتي وفاة جديدة لمواطن  -
 اإلفادة عن الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات واألقضية والحاالت في الحجر المنزلي.   -
 : 1432رقم   نسبة االلتزام بتطبيق قرار التعبئة العامةاإلفادة عن  -

 القرار 

 االلتزام في المحافظاتنسبة 

 وعكار  شمالال والنبطية  الجنوب
بعلبك  و البقاع

 الهرمل
 بيروت  جبل لبنان

 غير محدد % 92 % 85 % 76 % 85 االقفال 

 غير محدد % 80 % 68 % 65 % 50 المفرد والمزدوج
 

  العامةالمديرية  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يات اإلقليمية بـ: في مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار اإلقفال العام حيث قامت المدير  يير دورياتست -

 توجيه إنذارات وإقفال المؤسسات والمحالت المخالفة لقرار اإلقفال العام.   •

واإلجراءات   • بالتدابير  التزامها  عدد  بسبب  اإلقفال  قرار  من  المستثناة  والمحالت  للمؤسسات  إنذارات  توجيه 
 قائية الالزمة. الو

 غذائية.  تفريق التجمعات في األماكن العامة ومحالت بيع المواد ال •

 مؤازرة قوى األمن الداخلي في مراقبة تطبيق القرار وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.   •

 توعية المواطنين على أهمية التشدد بالتزام التدابير واإلجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.   •
جاءت على النحو  التي  ساعة المنصرمة    24خالل الـ  بقرار التعبئة العامة في المحافظات    منسبة االلتزا  فادة عناإل -

 التالي: 

 البقاع عكار الشمال  النبطية  الجنوب بيروت 
بعلبك 
 الهرمل

 جبل لبنان

85 % 89 % 87 % 68 % 70 % 80% 80 % 85 % 
 

 والنقل العامة األشغالوزارة 
 ساعة المنصرمة(  24الحريري الدولي )خالل الـ  مطار رفيق 

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 38 عدد الرحالت  39  عدد الرحالت 

  3942 عدد المغادرين 2808 عدد الوافدين 
 

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

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

    مستوعبات  فالنسيا 1 بيروت

    قمح أوكرانيا 1 طرابلس 

   2 المجموع 
 

 قرارات / إجراءات عامة 
ترأس االجتماع أمين عام    .17/11/2020صدرت توصيات لجنة متابعة التدابير واالجراءات الوقائية لفيروس كورونا وذلك بعد اجتماعها بتاريخ   -

الداخلية والبلديات، نقيب األطباء  وزارات الصحة العامة،    و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وممثل  ومستشار  وحضره المجلس األعلى للدفاع  
  في  وأبرز ما جاءختصاصيين. في بيروت، نقيب أصحاب المستشفيات، نقيبة الممرضات والممرضين، الصليب األحمر اللبناني، وعدد من األطباء اال

 : توصياتال

 نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان:   •
 . 11/2020/ 1تبراتها ونسبة الحاالت اإليجابية اعتبارا  من تاريخ التي تمت في مخ PCRتزويد اللجنة ببيانات فحوصات الـ   ▪
باألسرة العادية وأسرة العناية الفائقة المخصصة لمرضى الكورونا خالل أسبوعين من تاريخه وذلك عبر البريد  تزويد اللجنة بالئحة   ▪

 . sawsan.bou-fakherddine@undp.org اإللكتروني:

 مرضى الكورونا. )خط ساخن( لمتابعة شكاوى المواطنين الذين هم على عاتقها والمتعلقة بعالج  نقطة اتصالالجهات الضامنة الرسمية: تحديد   •
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لمواجهة ارتفاع إصابات    باإلغالق العام قرار المجلس األعلى للدفاع  ب  المتعلّق  2020/ 11/ 12بتاريخ    1432رقم    والبلديات  وزارة الداخلية  تطبيق قرار -
 ، والذي حّدد: 2020/ 30/11لغاية   14/11/2020كورونا اعتبارا  من 

 مواقيت الولوج والدخول إلى الشوارع.   •

 العام والخاص واالستثناءات. سيارات السياحية )الخصوصية( والعدد المسموح للركاب في آليات النقل حركة ال •

 المستثناة من قرار اإلغالق. القطاعات االقتصادية والتجارية في كافة المناطق اللبنانية وإقفال مواقيت فتح  •

ية  قاهي والمراقص الليلية، األندية الرياضية، المالعب، المسابح الداخلالحانات والماستثناءات والتي تشمل:  القطاعات التي تقفل من دون أية   •
الكورنيش البحري، الحدائق العامة، المراكز التجارية الكبرى، كازينو لبنان، صاالت الفيديو واأللعاب االلكترونية، األسواق الشعبية،    والخارجية، 

التنسيق مع  أنواعها وألنشطة الرياضية وكافة المناسبات االجتماعية والتجمعات على باإلضافة إلى توقف جميع الحفالت العامة والخاصة وكافة ا
 المراجع الدينية إلقفال دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية.  

 بالتنسيق مع القائمقامين والبلديات.  المحافظين آلية متابعة تطبيق مضمون القرار عبر   •

وقمع المخالفات وخاصة فيما يتعلق بوضع  اخلي اإليعاز إلى كافة الوحدات التشدد في تطبيق هذا القرار  تكليف المديرية العامة لقوى األمن الد •
 الكمامة وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفق األصول القانونية واألنظمة المرعية اإلجراء.  

 
 http://drm.pcm.gov.lb : يمكن االطالع على القرار الكامل على الموقع: مالحظة

 

 قرارات التعبئة العامةمخالفات 

 : 1432رقم والبلديات وزارة الداخلية اإلغالق العام الصادر عن قرار لمخالفات  -

 .مزدوج(  /)مفرد  مخالفات سير المركبات اآللية •

 باإلقفال. مخالفات من مؤسسات ومحالت تجارية لم تلتزم  •

 (. مساء   بمواقيت اإلقفال )الساعة الخامسةلبيع المواد الغذائية وعدم االلتزام مخالفات من محالت   •

 التي لم تلتزم باإلقفال.   محالت اكسبرس وبعض المقاهي منمخالفات  •

 مخالفات لقرار منع التجول بين الساعة الخامسة مساء  والخامسة صباحا .   •

 سافة اآلمنة بين الزبائن. اكتظاظ في محالت بيع المواد الغذائية وعدم احترام الم •

 ام ماكينات سحب األموال ومكاتب تحويل األموال.  تجمعات ام •
 عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.  -

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

 
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


 
 

 لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة  ا

 ساعة المنصرمة  24حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ 
   

   

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

  

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

 المختبرات / المستشفيات 
تحديد   دون عدد الحاالت اإليجابية

 مكان السكن 

 90 الفياضية  - INOVIEر مختب

 29 عي الجاممستشفى رفيق الحريري  

 11 حارة حريك -هادي مختبرات ال 

 6 زحلة  -هراوي الياس ال مستشفى

 5 راغب حرب  مستشفى

 5 زحلة  -المياس  مستشفى

 5 زحلة  -تل شيحا  مستشفى

 4 ريري الدوليق الحمركز فحوصات الوافدين في مطار رفي

 4 زق ر  مستشفى

 ADC 3مختبرات 

 2 مختبرات عقيقي وبولس

 2 تبرات الكريم مخ

 2 رياق  مستشفى

 1 بعلبك -دار األمل  مستشفى

 1 شرفية األ -سان جورج  مستشفى

 1 النبطية الحكومي  مستشفى

 1 لنينيا  مستشفى

 1 اللبنانية  مركز فحوصات كلية الصحة العامة في الجامعة
 
 

 ساعة المنصرمة(  24المختبرات التي لم تحدد رقم الهاتف )خالل الـ 
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 المستشفيات المختبرات / 
دون تحديد  عدد الحاالت اإليجابية 

 القضاء

 80 الفياضية  - INOVIEر مختب

 22 عي الجاممستشفى رفيق الحريري  

 11 حارة حريك -هادي مختبرات ال 

 5 زحلة  -المياس  مستشفى

 4 ريري الدوليق الحمركز فحوصات الوافدين في مطار رفي

 4 رزق  مستشفى

 4 زحلة  -هراوي الياس ال مستشفى

 3 زحلة  -تل شيحا  مستشفى

 2 رياق  مستشفى

 المختبرات / المستشفيات 
رقم عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 الهاتف 

 3 ك حريحارة  –هادي مختبرات ال 

 1 زحلة    –مستشفى تل شيحا 

 عن وزارة الصحة العامة  المعلومات الصادرة  :المرجع
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 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة ال

 

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

 RHUH  مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

  مستشفى حلبا الحكومي  حلبا 

  مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

  مستشفى البترون الحكومي  البترون 

  الحكومي )البوار( مستشفى فتوح كسروان  كسروان

  بّري الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية 

  الحكومي تبنينمستشفى  نين تب

  مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

  مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

  الحكومي الرئيس الياس الهراوي مستشفى  زحلة

 

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

 AUBMC يركية األممستشفى الجامعة  بيروت 

  Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي  بيروت 

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف( – اليسوعيةمختبرات رودولف ميريو )الجامعة   بيروت 
(Université Saint-Joseph)  

 George-Saint UMC Hospital  مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي بيروت 

 General Makassed Hospital  ى المقاصدمستشف بيروت 

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي  بيروت 

 CHU - Geitawi Libanais Hospital  الجامعي الجعيتاوي مستشفى اللبناني  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 األشرفية 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center   مارك مختبر السان األشرفية 

 Laboratoire HML مختبرات حداد  رن الشباك ف

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

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل   الغبيري 

  Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

  مركز النقاء الطبي  بئر حسن 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة 

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

 National Diagnostic Services Company كومباني  سيرفسدياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
(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 

  مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية  المتن 

  كز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل مختبر مر المتن 

 Haroun Hospital  مستشفى هارون الزلقا 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو   المنصورية 

 Haykal Albert Hôpital  مستشفى هيكل الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN)   االستشفائيمركز الشمال  زغرتا

 Mazloum Hospital  مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital  مستشفى المنال  طرابلس 

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانيةوالبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Secours des Dame-Notre – CHU  مستشفى سيدة المعونات الجامعي جبيل 

 Boulos & Akiki Lab  ختبر عقيقي وبولسم 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 

  ت العناية الطبية مختبرا بعلبك 

  مختبرات العناية الطبية  اللبوة 

 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 ألخذرات المؤھلة المختب
 Medical Diagnostic Treatment تريتمانت سنتر )الحمراء(  دياغنوستكمختبر ميديكال  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  مختبرات معّو ض الطبية 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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