
 
 
 
 
  
 
 
 

 RT-PCR جراء التشخیص المخبري لفیروس كورونا بطریقة الـإلالمختبرات الحكومیة المؤّھلة 
 

    المختبر   الموقع           
  RHUHمستشفى رفیق الحریري الجامعي     بیروت 
    Halba Governmental Hospital حلبا الحكوميمستشفى     حلبا 
   Tripoli Governmental Hospital مستشفى طرابلس الحكومي    طرابلس 
    Batroun Governmental Hospital  مستشفى البترون الحكومي    البترون 
   Ftouh Keserwan Gov. Hospital)البوار(مستشفى فتوح كسروان الحكومي     كسروان 
  Seblin Governmental Hospitalمستشفى سبلین الحكومي   سبلین 
   Saida Governmental Hospital الحكومي صیدامستشفى     صیدا 
    Nabih Berri Gov. Hospital           مستشفى نبیھ بّري الحكومي الجامعي    النبطّیة 
    Tebnine Governmental Hospital مستشفى تبنین الحكومي     تبنین 
   Bent Jbeil Governmental Hospital مستشفى بنت جبیل الحكومي    بنت جبیل 
    Baalbeck Governmental Hospital مستشفى بعلبك الحكومي    بعلبك 
    Hermel Governmental Hospital الحكومي الھرملمستشفى     الھرمل 
   Prés. Elias Hrawi Gov. Hospitalالیاس الھراوي الحكوميمستشفى الرئیس     زحلة 
  Baabda Governmental Hospital الجامعي مستشفى بعبدا الحكومي   بعبدا 

  RT-PCRالـجراء التشخیص المخبري لفیروس كورونا بطریقة إلالمختبرات الخاصة المؤّھلة  
      
    المختبر الموقع 
  AUBMCمیركیة  ألامستشفى الجامعة    بیروت 
  Hotel-Dieu de France (HDF)مستشفى أوتیل دیو الجامعي    بیروت 
  )المتحف –الجامعة الیسوعیة (مختبرات رودولف میریو     
  Laboratoire Rodolphe Mérieux (Université Saint-Joseph)  بیروت 
  Saint-George Hospital - UMC  مستشفى القدیس جاورجیوس الجامعي   بیروت 
  Makassed General Hospitalمستشفى  المقاصد     بیروت 
  LAU Medical Center - Rizk Hospitalمستشفى رزق الجامعي     بیروت 
  Hôpital Libanais Geitawi - CHUمستشفى اللبناني الجعیتاوي الجامعي    بیروت 
  Hôpital Notre-Dame du Rosaireمستشفى الوردّیة     بیروت 
   Clemenceau Medical Center (CMC)مركز كلیمنصو الطّبي     بیروت 
  Doctor’s Centerطباء  ألمختبر مركز ا   بیروت 
  Fontana Laboratories )الحمرا(مختبر فونتانا    بیروت 
   General Security Lab )العدلّیة(من العام ألمختبر ا   بیروت 
   CEMAمختبر سیما     بیروت 
   Laboratoire Jabre-Ghorra مختبرات جبر وغّرة   بیروت 
  Saint Marc Medical & Diagnostic Centerك مختبر السان مار   بیروت 
   PHD  مختبر    بیروت 

 بیروت 
 - Saint Joseph Medical Center  األشرفیة  – مختبر مركز مار یوسف الطبي  

Ashrafieh  
   Bey Lab – Furn El Chebbakفرن الشباك  –مختبر باي الب  بیروت 
  Laboratoire Moderne (Modern Lab- Berjaoui)المختبرات الحدیثة    الغبیري 
  Sahel General Hospital (SGH)مستشفى الساحل     الغبیري 
   Al Zahraa Hospital – UMC     مستشفى الزھراء الجامعي   الغبیري 
    Al Rassoul Al Aazam Hospital  عظمألمستشفى الرسول ا   برج البراجنة 
  Bahman Hospital  مستشفى بھمن   حارة حریك 
  مختبر ناتیونال دیاغنوستك سرفیس كومباني    
  National Diagnostic Services Company (NDSC) حارة حریك 
  مختبر مركز دار الحوراء  حارة حریك 
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  Medical Diagnostic Center مركز التحالیل الطبیة-مختبر الدكتور محمود عثمان   المریجة
  American Diagnostic Center (ADC)  مختبر أمیریكن دیاغنوستك سنتر   الجناح
  Mount Lebanon Hospitalمستشفى جبل لبنان     بعبدا
  Hôpital Saint-Georges – Hadathمستشفى السان جورج الحدث     بعبدا
  Al Hadi Laboratoryمختبر الھادي    بعبدا
  INOVIE-Libanمختبر     بعبدا

  الحدث 
 Molecular Biology and Cancerمختبر علم األحیاء الجزئّیة في الجامعة اللبنانیة   

Immunology Laboratory in Lebanese University   
  Saint-Michel Labمختبر سان میشال للتحالیل الطبیة   ضبیة

  Hôpital du Sacré- Coeurمستشفى قلب یسوع     الحازمّیة
  Clinigene كلینیجانمختبر    الحازمّیة
  Hôpital Dr.Samir Serhalمستشفى سرحال     المتن
  Transmedical for Lifeمختبر ترانسمیدیكال فور الیف     المتن
   Hôpital St. Joseph – Dora الدورة -مستشفى مار یوسف   المتن
  Haroun Hospital مستشفى ھارون   الزلقا

  Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو    المنصوریة
   Middle East Institute of Health (MEIH)مختبر مركز الشرق األوسط الصحي بصالیم
    Hôpital Albert Haykal  ھیكل مستشفى   الكورة
  University of Balamandمختبر جامعة البلمند    الكورة
   Hôpital El Kouraمستشفى الكورة   الكورة
  Centre Hospitalier du Nord (CHN)ستشفائي  إلمركز الشمال ا   زغرتا

 زغرتا
 Saydet Zghorta University Medicalسیدة زغرتا المركز الجامعي الطبي  

Center  
  Mazloum Hospitalمستشفى المظلوم     طرابلس
    Al Mounla Hospital    المستشفى المن   طرابلس
  Nini Hospital مستشفى النیني   طرابلس
  الجامعة اللبنانیةالمعھد العالي للدكتوراه،  LMSE –  مختبر میكروبیولوجیا الصحة والبیئة   طرابلس
  طرابلس -مختبر المستشفى اإلسالمي الخیري   طرابلس
  مختبر مستشفى دار الشفاء  طرابلس
  CHU - Notre-Dame des Secoursمستشفى سیدة المعونات الجامعي     جبیل
  Laboratoires Akiki & Boulosمختبر عقیقي وبولس     جبیل
  Centre Médical Wakimمختبر واكیم     جونیة
  Elite Medical Center - Jeitaجعیتا –مختبر إیلیت الطبي   جعیتا
  Ain Wazein Hospitalمستشفى عین وزین    الشوف

   Eva Labمختبر إیفا الب     عرمون 
  Hammoud Hospital UMCمستشفى حمود الجامعي     صیدا
  Al Karim Medical Laboratory (KML)  مختبر الكریم   صیدا
  (Labib Medical Center LMC) -مختبر مركز لبیب الطبي   صیدا

   LDC (Lebanese Diagnostic Center(مختبر ال   صور
    Family Medical Laboratories مختبر العائلة   الغازیة
  Sheikh Ragheb Harb Hospitalمستشفى الشیخ راغب حرب    النبطّیة
    Laboratoires Sabbah d’Analyses Médicales احالصبّ  اتمختبر   النبطیة
   Laboratoires Al Salam مختبر السالم   النبطیة
  النبطیة -مختبر مستشفى النجدة الشعبیة  النبطیة
  Jabal Amel Hospitalمستشفى جبل عامل     صور
  Mashrek Diagnostic Center (MDC)  للتشخیص الطّبي مختبر المشرق   صور
  Dar Al Hikmah Hospitalدار الحكمة  مستشفى   بعلبك
  Dar Al Amal University Hospitalمل الجامعي  ألمستشفى دار ا   بعلبك
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   Medical Care Laboratories – Baalbeck بیةطلالعنایة رات امختب بعلبك
    Medical Care Laboratories - Labweh بیةطلالعنایة رات امختب اللبوة
   Hospital Tall Chiha مستشفى تّل شیحا زحلة
  Khoury General Hospital مستشفى خوري   زحلة
  Medical Care Center (MCC)مختبر میدیكال كیر سنتر   زحلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hôpital Libano-Françaisمستشفى اللبناني الفرنسي   زحلة
 Hôpital El Rayakمستشفى الریاق   الریاق
 Hôpital El Mayasمستشفى المیاس   شتورة

 
 

  مختبرات المستشفیات العسكریة
   

  Laboratoire Militaire Centralالمستشفى العسكري المركزي في بیروت     بیروت

 
 Drive- thru بطریقة" نفّیةألالمسحات ا"خذ عّینات ألالمؤھلة المختبرات 

 

 )الحمراء(مختبر میدیكال دیاغنوستیك تریتمانت سنتر      بیروت
 Medical Diagnostic Treatment Center (MDTC)  

 )الجفینور –لحمراء اMedLab SAL CIC ALS ( البمختبر مید       بیروت         
 )المزرعة( Itani Medical Laboratories مختبرات عیتاني      بیروت         
   )رأس بیروت(  Sakiet Al Janzir Laboratories ساقیة الجنزیر مختبر       بیروت         

     ABC Laboratories سي مختبر أ ب       بیروت
 Mouawad Medical Laboratoryالطبیة   ضمعوّ مختبرات      الشیاح

 Rihan Medical Center) فؤاد ریحان. د(مختبرات الشیاح      الشیاح         
  United Healthcare Laboratoryمختبرات المتحدة للرعایة الصحیة     الشیاح

 Al Naqaa Medical Center  مختبر النقاء الطبّي     األوزاعي
 Boulevardمختبرات البولیفار      بدارو
 CHU Al - Youssefمركز الیوسف اإلستشفائي التعلیمي      حلبا

 Keserwan Medical Centerمركز كسروان الطبّي      كسروان
 Expert Lab  البمختبر إكسبرت      المنصورّیة
 Saint-Elie Laboratoryمختبر سانت ایلي       أنطلیاس

 Laboratory BMP پمختبر ب م      ذوق مصبح
 Laboratoire Dr. Elie Talebمختبر الدكتور إیلي طالب      جونیة
 Memer Lebمختبرات الشرق األوسط للتحالیل الطبیة      جونیة
 Family Clinicمختبر       صیدا
  First Lab مختبر فیرست الب     العاقبّیة

  Al Riyad Medical Laboratory مختبرات الریاض الطبیة     جب جنین
 ADCالتشخیص الطبي  مختبر مركز     جب جنین

 Life LABب  ال الیفمختبر      بعلبك
  مخنبر مركز البقاع الطبي     زحلة
 Laboratoires Saint Georgeمختبرات السان جورج      زحلة

  Araïbi Medical Laboratories مختبرات العریبي الطبّیّة     ریاق          
 مختبر مستشفى البقاع   البقاع         
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