
 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الواحدة والستون للعینات 

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

برج  –الدورة  –مطعم جبور  المتن

 حمود  

 مطابق جرثومیاً  شاورما لحمة مطبوخة 

 مطابق جرثومیاً  شاورما دجاج مطبوخة 

على المكورات غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي  كباب متبل نيء 

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

 المسموح بھ)

على تحتوي جرثومیاً (غیر مطابق  طاووق متبل نيء

بنسبة أعلى من Escherichia coliبكتیریا

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  لحمة شقف نیئة

 مطابق جرثومیاً  فروج كامل  المتن  –مسلخ شومان 

تحتوي على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً ( صدر دجاج 

Salmonella( 

TSC–Citymall–  مطابق جرثومیاً  لبنة بلدیة  البوشریة 

 مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم 

 مطابق جرثومیاً  شاورما بقر 

 مطابق جرثومیاً  لحمة برازیلي انتروكود

 مطابق جرثومیاً  بھار حلو 

 –Ornellaباتیسري 

 البوشریة 

 مطابق جرثومیاً  بوظة حلیب 

 مطابق جرثومیاً  بوظة فانیلیا  الزلقا  –باتیسري دویھي 

 مطابق جرثومیاً  بوظة فستق  الزلقا  –Sea Sweetمعمل 

على تحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( لحمة ھمبرغر  انطلیاس  –ھوانا 

بنسبة أعلى من Escherichia coliبكتیریا

 )المعدل المسموح بھ
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 المتن

  

 مطابق جرثومیاً  ورق عنب  بكفیا  –الدلب  –مطعم الدلب 

 مطابق جرثومیا طاووق 

على تحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( لحمة نیئة مفرومة 

والبكتیریا  Escherichia coliبكتیریا

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المعدل المسموح بھ

البكتیریا  علىتحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( سمبوسك 

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المعدل المسموح بھ

 –الدلب  –مطعم قصر الدلب 

 بكفیا 

 مطابق جرثومیا صدر دجاج 

البكتیریا  علىتحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( لحمة نیئة 

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المعدل المسموح بھ

البكتیریا  علىتحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( كباب 

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المعدل المسموح بھ

ساقیة  –مطعم مرج الصنوبر 

 بكفیا  –الملك 

 مطابق جرثومیا طاووق نيء 

 –ساقیة الملك  –مطعم فاضل 

 بكفیا 

 مطابق جرثومیا صدر دجاج 

 مطابق جرثومیا كفتة نیئة 

 مطابق جرثومیا لحمة مفرومة ناعمة  الدكوانة -ملحمة نبھا 

المكورات على تحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( لحمة خشنة 

بنسبة أعلى من المعدل  العنقودیة الذھبیة

 )المسموح بھ
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 زغرتا 

 

 مطابق جرثومیا لحم بقر زغرتا -ملحمة الضناوي 

 مطابق جرثومیا لحم غنم  

Wooden Bakery–  مطابق جرثومیا جبنة بلغاري فلت  زغرتا 

 مطابق جرثومیا جبنة حلوم فلت 

 مطابق جرثومیا سمك غبص زغرتا  –مسمكة البركة 

 مطابق جرثومیا سمك اجاج

 -میني ماركت بیار القارح 

 زغرتا

 مطابق جرثومیا جبنة حلوم 

 مطابق جرثومیا Mozzarella زغرتا  –میتي ماركت عرجس 

 مطابق جرثومیا Chicken Burger سوبرماركت رمیا عرجس 

Cordon Bleu مطابق جرثومیا 

 مطابق جرثومیا سمك جندول مبرد

 مطابق جرثومیا جبنة دوبل كریم  سبعل  –شاركوتري مخایل 

 مطابق جرثومیا جبنة بلغاري فلت

 مطابق جرثومیا لبن عیران  سبعل  –فرن أبو انطون 

 مطابق جرثومیا عجین  كفرزینا  –فرن ابو جورج 

 مطابق جرثومیا لحمة بقر  كفرزینا  –ملحمة كلّو بلدي 

كرم  –سوبرماركت منصور 

 السدل 

 مطابق جرثومیا ثوم دوار الشمس 

 مطابق جرثومیا جانبون 

 مطابق جرثومیاً  ھریسة اللوز 

 مطابق جرثومیاً  مناقیش زعتر 

Sarita’s–  مطابق جرثومیاً  عجین  كفرفو 
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 –سوبرماركت رضوان الراسي  عكار

 حلبا 

 مطابق جرثومیاً  جبنة بیضاء 

 مطابق جرثومیاً  مرتدیلال طلیاني 

 مطابق جرثومیاً  جبنة قشقوان 

 –سوبرماركت صالح الزعبي 

 حلبا 

 مطابق جرثومیاً  كفتة 

 مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة 

المنیة 

 الضنیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –المنیة  –فروج سعید عزام 

 الطریق العام 

البكتیریا  علىتحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( فخذ دجاج نيء 

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المعدل المسموح بھ

 –المنیة  –فروج القصاب 

 الطریق العام 

البكتیریا  علىتحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( صدر دجاج نيء 

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المعدل المسموح بھ

 –المنیة  –معجنات ابو دانیال 

 األتوستراد 

على تحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( عینة) 2جبنة عكاوي (

بنسبة أعلى من  Escherichia coliبكتیریا

 )المعدل المسموح بھ

 –المنیة  –مطعم نابلسي 

 األتوستراد 

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج 

على تحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( جبنة قشقوان

بنسبة أعلى من  Escherichia coliبكتیریا

 )المعدل المسموح بھ

 –المنیة  –مطعم طلیس 

 األتوستراد 

البكتیریا  علىتحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( فخذ دجاج 

بنسبة أعلى من  الالھوائیة المختزلة للكبریت

 )المعدل المسموح بھ

 –المنیة  –معجنات اسیل 

 بحنین 

 مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي 

 مطابق جرثومیاً  لحم بقر نيء  بحنین  –المنیة  –ملحمة الغجر 

 -المنیة  –ملحمة دیوان اآلغا 

 بحنین

 مطابق جرثومیاً  لحم بقر نيء 

دائرة التغذیة–مدیریة الوقایة الصّحیة -وزارة الصّحة العامة   Page 4 



 المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیةالالئحة الواحدة والستون للعینات 

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

المنیة 

 الضنیة

 –المنیة  –معجنات السعادة 

 بحنین 

على تحتوي غیر مطابق جرثومیاً ( جبنة عكاوي 

بنسبة أعلى من  Escherichia coliبكتیریا

 )المعدل المسموح بھ

 –المنیة  –ملحمة الغمراوي 

 بحنین 

 مطابق جرثومیاً  لحمة بقر نيء 

تحتوي على بكتیریا غیر مطابق جرثومیاً ( طاووق  المنیة -ملحمة مشاوي األمین 

Salmonella( 

 مطابق جرثومیاً  سجق 

القولونیات  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على جبنة عكاوي  المنیة  –معجنات النبي 

 Escherichia coliبكتیریا اإلجمالیة وعلى

 )بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  حمص نيء المنیة  –محمصة الرئیف 

 مطابق جرثومیاً  كاجو نيء 

 مطابق جرثومیاً  فستق عبید نيء 

 مطابق جرثومیاً  فستق حلبي نيء  المنیة  –محمصة الدبوسي 

 مطابق جرثومیاً  كاجو نيء 

 كسروان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القولونیات  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على قشطة صربا -العربلي 

اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح 

 )بھ

 مطابق جرثومیاً  ناطف

األحیاء  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على بسمة

المجھریة الھوائیة بنسبة أعلى من المعدل 

 )المسموح بھ

األحیاء  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على صفوف

المجھریة الھوائیة بنسبة أعلى من المعدل 

 )المسموح بھ
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القولونیات  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على قشطة ذوق مصبح –Sibon كسروان

اإلجمالیة وعلى المكورات العنقودیة الذھبیة 

وعلى الخمائر واألعفان بنسبة أعلى من 

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  ناطف

 مطابق جرثومیاً  كرابیج

Éclair القولونیات  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على

اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح 

 )بھ

األحیاء  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على صفوف

المجھریة الھوائیة وعلى القولونیات 

اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح 

 )بھ

 مطابق جرثومیاً  بسمة

Sea Sweet– القولونیات  غیر مطابق جرثومیاً (تحتوي على قشطة ذوق مصبح

اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح 

 )بھ

 مطابق جرثومیاً  ناطف

 مطابق جرثومیاً  كرابیج

 مطابق جرثومیاً  شعیبیات

 مطابق جرثومیاً  ملوكیة

ناصر  حسین( األمیر سناك بعلبك 

 بعلبك - الدین)

 مطابق جرثومیاً  كبیس حر

 مطابق جرثومیاً  كبیس لفت

 مطابق جرثومیاً  كبیس خیار 

 مطابق جرثومیاً  طراطور 

 مطابق جرثومیاً   فالفل مقلیة
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