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  RT-PCRبطريقة الـ كورونا لفيروس المخبري التشخيص جراءإل المؤّهلة الحكومية المختبرات
 

  الموقع المختبر

  بيروت  RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي  

  حلبا مستشفى حلبا الحكومي

الحكومي مستشفى طرابلس   طرابلس 

  البترون مستشفى البترون الحكومي

  كسروان )ارالبو(مستشفى فتوح كسروان الحكومي   

  النبطيّة نبيه بّري الحكومي الجامعي مستشفى  

  تبنين مستشفى تبنين الحكومي

بنت جبيل الحكومي مستشفى   بنت جبيل 

  بعلبك مستشفى بعلبك الحكومي

الهراوي الحكومي مستشفى الرئيس الياس   زحلة 

 

 RT-PCRبطريقة الـ كورونا لفيروس المخبري التشخيص جراءإلالمؤّهلة  الخاصة المختبرات
 

 الموقع  المختبر
 

  بيروت    AUBMCميركيةألمستشفى الجامعة أ  

  بيروت  Hotel-Dieu de France (HDF) الجامعيمستشفى أوتيل ديو   

 المتحف( – اليسوعية )الجامعة رودولف ميريو اترمختب  

             Laboratoire Rodolphe Mérieux (Université Saint-Joseph)    بيروت   

  بيروت   Saint-George Hospital - UMC الجامعي مستشفى القديس جاورجيوس  

  بيروت  Makassed General Hospital    المقاصد  مستشفى  

  بيروت  LAU Medical Center - Rizk Hospital  الجامعي مستشفى رزق  

  بيروت    Hôpital Libanais Geitawi - CHU مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي  

  بيروت  Hôpital Notre-Dame du Rosaire  ةمستشفى الورديّ   

  بيروت   Doctor’s Center طباءألمركز ا رمختب  

  بيروت Fontana Laboratories )الحمرا(مختبر فونتانا   

  بيروت مختبر األمن العام )العدليّة(  

  األشرفية Laboratoire Jabre-Ghorra  مختبرات جبر وغّرة   

  األشرفية   Saint Marc Medical & Diagnostic Center  مختبر السان مارك  

  رن الشباكف   Laboratoire HML مختبرات حدّاد  

  لغبيريا Laboratoire Moderne   (Modern Lab- Berjaoui)المختبرات الحديثة  

  الغبيري   Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل  

  لغبيريا  Al Zahraa Hospital - UMC الجامعي مستشفى الزهراء  

  البراجنةبرج      Al Rassoul Al Aazam Hospital مستشفى الرسول األعظم  

  حارة حريك    Bahman Hospital  مستشفى بهمن  

 كومباني مختبر ناتيونال دياغنوستك سرفيس   

 )NDSC(Company  National Diagnostic Services  حارة حريك  

  المريجة  Medical Diagnostic Center مركز التحاليل الطبية  -مختبر الدكتور محمود عثمان   

  الجناح  American Diagnostic Center (ADC)أميريكن دياغنوستك سنتر مختبر  

  بعبدا   Mount Lebanon Hospital  مستشفى جبل لبنان  

  عبداب   Hôpital Saint-George – Hadath مستشفى السان جورج الحدث  

  بعبدا   Al Hadi Laboratory الهادي مختبر  

  بعبدا  INOVIE-Liban مختبر  
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  الحازميّة  Hôpital du Sacré- Coeurمستشفى قلب يسوع   

  الحازميّة Clinigene كلينيجان  مختبر  

  المتن Hôpital Dr.Samir Serhal        لمستشفى سرحا  

  المتن for Life  Transmedicalر ترانسميديكال فور اليف مختب  

  الزلقا   Haroun Hospital مستشفى هارون  

  المنصورية  Bellevue Medical Center (BMC)و ڤمستشفى بلّ   

  لكورةا   Hôpital Albert Haykal      مستشفى هيكل  

  زغرتا  Centre Hospitalier du Nord (CHN)مركز الشمال اإلستشفائي   

  طرابلس   Mazloum Hospital مستشفى المظلوم  

     طرابلس   Al Mounla Hospitalالمنال  مستشفى  

  طرابلس   Nini Hospital مستشفى النيني  

  طرابلس معة اللبنانية الجا المعهد العالي للدكتوراه، –  LMSEمختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة   

  بيلج   CHU - Notre-Dame des Secours  الجامعيمستشفى سيدة المعونات   

  جبيل Lab Akiki & Boulos  وبولس عقيقي مختبر  

  جونية    Centre Médical Wakim مختبر واكيم  

  الشوف  Ain Wazein Hospital  مستشفى عين وزين  

  صيدا   Hammoud Hospital UMC مستشفى حمود الجامعي  

  صيدا   Al Karim Medical Laboratory (KML)الكريم مختبر  

Sheikh Ragheb Harb Hospital النبطيّة    مستشفى الشيخ راغب حرب  

  النبطية  Sabbah Diagnostic Center (SDC)الصباح  رمختب  

  صور Jabal Amel Hospital  جبل عامل مستشفى  

  صور   Mashrek Diagnostic Center (MDC) المشرق مختبر  

  بعلبك   Dar Al Amal University Hospital   مل الجامعيألمستشفى دار ا  

  زحلة  Khoury General Hospital  مستشفى خوري  

  زحلة Medical Care Center (MCC) ميديكال كير سنتر مختبر  
   
 
 

    ةالعسكري ياتالمستشف اتمختبر

 

  Hôpital Militaire Central في بيروتالمركزي المستشفى العسكري  بيروت
 
 

 

 Drive- thruألخذ عيّنات "المسحات األنفيّة" بطريقة المؤّهلة  المختبرات

                            الحمراء(                        ك تريتمانت سنتر )يمختبر ميديكال دياغنوست  

Medical Diagnostic Treatment Center (MDTC)   بيروت 

 بيروت )الجفينور – الحمراء (  MedLab SAL CIC ALSمختبر ميد الب   

 بيروت )المزرعة(   Itani Medical Laboratories مختبرات عيتاني  

 األشرفيّة   ABC Laboratories  أ ب سي مختبر  

 الشياح Mouawad Medical Laboratory   مختبرات معّوض الطبية  

 الشياح Rihan Medical Center  فؤاد ريحان(د. ات الشياح )مختبر  

 المنصوريّة Expert Lab مختبر إكسبرت الب   

 بعلبك   Life LABمختبر اليف الب  

 رياق   Riyak Hospital  الرياقمستشفى   

 


