
عائةل املنتوجاتنوع التحاليلالربيد الالكرتوينرمق الهاتفعنوان اخملرباخملرب

LCQخمرب 

 بن LSP مسكن 160يح 

  بدلية 13ميينة حمل رمق 

القليعة والية تيبازة

0771.16.38.76labolcq@hotmail.fr
التحاليل الفزييوكمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد التجميل - املواد الزراعية و الغذائية 

مواد الصيانة املزنلية- 

خمرب لصلج أ محد
املنطقة الصناعية بدلية جحوط 

والية تيبازة
0796.07.19.89labo.lcqual@gmail.com

التحاليل الفزييوكمييائية و 

الفزييولوجية 

وامليكروبيولوجية

- املاء - مواد التجميل -  املواد الغذائية 

- تغذية ال نعام - الرتبة - مواد الصيانة 

البذور و النبااتت

خمرب صديقي مرمي

جتزئة عيادة متعددة الفروع 

بدلية -12 قسم 105ملكية 

بوسامعيل والية تيبازة

0661.96.99.71hatemlaboratoire@gmail.com
التحاليل الفزييوكمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد -  املواد الزراعية و الغذائية 

أ غذية ال نعام- التجميل 

خمرب جناري رمي

جتزئة عيادة املتعددة الفروع 

 بواسامعيل 104رمق امللكية 

والية تيبازة

0673.30.86.81contact@deercontrol.com
التحاليل الفزييوكمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد -  املواد الزراعية  و الغذائية 

املاء- مواد الصيانة املزنلية - التجميل 

خمرب قليل فاةل زوجة 

شاليح

يح الكتيبة العامرية بدلية 

بواسامعيل والية تيبازة
0771.46.43.12labolcqguelil@gmail.com

التحاليل الفزييوكمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد التجميل - املواد الغذائية و الزراعية 

- تغذية الانعام - مواد الصيانة املزنلية - 

الرتبة- املاء 

 قامئة خمابر جتارب وحتليل اجلودة لوالية تيبازة احلاصةل عىل رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات
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mailto:labo.lcqual@gmail.com
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عائةل املنتوجاتنوع التحاليلالربيد الالكرتوينرمق الهاتفعنوان اخملرباخملرب

خمرب جات الب
بن عامر الطريق البدلي رمق 

 حامدي بومرداس149
0770866497jetlabalgerie@gmail.com

التحاليل الفزييوكمييائية 

وامليكروبيولوجية

- مواد التجميل - املياه - املواد الغذائية 

مواد الصيانة املزنلية

خمرب مادي
يح اجلنوب بدلية قورصو 

والية بومرداس

0553150991

0558076772 

024951846

laboratoiremadi@outlook com.
التحاليل الفزييوكمييائية 

وامليكروبيولوجية

- مواد التجميل - املاء - املواد الغذائية 

مواد الصيانة املزنلية

خمرب الصفاء للمخابر
قرية عزوزة بدلية شعبة العامر 

والية بومرداس
0560047959laboratoiresafaa@yahoo.fr

التحاليل الفزييوكمييائية 

وامليكروبيولوجية

مواد - مواد التجميل - املواد الغذائية 

الصيانة

خمرب بدران

شارع راحب عريف حمل رمق أ  

 يس 12و رمق - ط03

بومرداس-مصطفى

0662706465

0550362245

younes.lab@live.com
التحاليل الفزييوكمييائية 

وامليكروبيولوجية

مواد - مواد التجميل -  املواد الغذائية 

-املياه - مواد الش به صيدالنية - التنظيف 

أ غذية الانعام- الرتبة 

م  أ مان .م.ذ.خمرب ش

الب

 أ ل أ س يب عامرة 412يح 

 طابق الاريض حصة رمق 13

 بن رمحون قورصو والية 204

بومرداس

0561503854amanelab2@gmail.com
التحاليل الفزييوكمييائية 

وامليكروبيولوجية

مواد - تغذية الانعام -  املواد الغذائية 

املواد - املياه - مواد الصيانة - التجميل 

الزراعية

 قامئة خمابر جتارب وحتليل اجلودة لوالية بومرداس احلاصةل عىل رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات
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خمرب اكو الب

املنظر امجليل فوعيص الطابق 

 بدلية 06الاريض فيال رمق 

بومرداس

0771-23-65-81 

0560-00-63-01 

024 94 64 65

ecolaboratoire@gmail .com
التجارب الفزييومياكنيكية 

و الفزييوكمييائية
منتوجات النس يج و مش تقاته

م .م.و.ش.ذ.خمرب م

لكرتونيكس اتس تينغ  ا 

ETCس نرت 

 24الطريق الوطين رمق 

 مسكن ترقوي 100مرشوع 

قامة الصنوبر عامرة ب  مدمع ا 

بدلية قورصو والية بومرداس

لكرتونية لك منتوجات اال ضاءة واال انرةالتحاليل اال 

خمرب اكسربتزي الب
 بدلية 34املنطقة العمرانية رمق 

قورصو والية بومرداس
0557810292expertiselaboratoire@ gmail.com

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد -  املواد الغذائية و الزراعية 

املواد - مواد الصيانة املزنلية - التجميل 

املاء- الش به صيدالنية 

نيو أ م . م.م.ذ.خمرب ش

أ ن الب

 12يح فواعيص قطعة رمق 

الطابق الاريض بدلية 

بومرداس

05 50 53 54 16nawmnlab35@gmail.com
التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد -  املواد الغذائية و الزراعية 

مواد - التجميل و التنظيف البدين 

- املاء - املواد الش به صيدالنية - الصيانة 

الرتبة و ال مسدة

ني خمرب ايشري ليليا ايمس

يح بن جعال شامل الطابق 

ال ريض بدلية بودواو والية 

بومرداس

0656044731

0549263660
lilialab35@gmail.com

التحاليل الفزييو كمييائية 

وامليكروبيولوجية

مواد -  املواد الغذائية و الزراعية 

- مواد الصيانة و التنظيف - التجميل 

املياه- الرتبة 

mailto:ecolaboratoire@gmail%20.com
mailto:expertiselaboratoire@%20gmail.com
mailto:nawmnlab35@gmail.com


خمرب ش ذ أ  مركز 

تقنيات الاعالم و 

 CETICاالتصال 

خمابر و بيئة

طريق السوق صندوق بريد 

 واد طاطاريق بدلية 65

بومرداس والية بومرداس

07 70 24 11 30

024 75 01 63
laboratoires@cetic.dz

التحاليل الفزييوكمييائية و 

امليكروبيولوجية و 

املياكنيكية

املواد البالستيكية و - اللعب -  املياه 

-ال مالح - القواعد و امحلوض - املطاط 

الانسجة، اجللود - الرواسب و الشوائب 

.معايرة اهجزة القياس- و املواد اجلدلية 

عائةل املنتوجاتنوع التحاليلالربيد الالكرتوينرمق الهاتفعنوان اخملرباخملرب

 QUALI »خمرب 

EXPERT »

يح منحدر حيدرة مج ملكية 

 08 عامرة أ م 03 قسم 29رمق 

بدلية حيدرة والية اجلزائر

021.48.10.47 

 0550 59 31 45
Email : qualiexpert@yahoo.fr

التحاليل الفزييو كمييائية 

وامليكروبيولوجية 

والتحاليل ادلقيقة

مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

- مواد الصيانة املزنلية - والتنظيف البدين 

املواد الكمييائية- املياه 

  APOCEخمرب  

ورزيق الب

التعاونية العقارية البدر يح بن 

 قهوة 82 حمل رمق 01جعيدة 

رشيق برج البحري والية 

اجلزائر

Tél : 0556-86-

42-84

0779-29-65-08

 rezguilab@gmail.com

التحاليل الفزييو كمييائية 

وامليكروبيولوجية 

والتحاليل ادلقيقة

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

املواد - املياه -  مواد الصيانة املزنلية 

املواد الش به الصيدالنية- الكمييائية 

خمرب كرمي ليىل

 مجموعة ملكية رمق 02قسم 

 أ  بدلية 01 حمل رمق 126

الرغاية والية اجلزائر

0556-39-35-99

Email : krimlabo@gmail.com

التحاليل الفزييو كمييائية 

وامليكروبيولوجية 

والتحاليل ادلقيقة

مواد التجميل - املياه - املواد الغذائية 

- مواد الصيانة املزنلية - والتنظيف البدين 

املواد الكمييائية

 قامئة خمابر جتارب وحتليل اجلودة لوالية اجلزائر احلاصةل عىل رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات
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التحاليل الفزيايئية 

والمكيائية

الزيوت املعدنية - الزيوت املعدنية للشحم 

للعزل

التحاليل امليثالوغرافيا

منوب - معرصة - أ انبيب ملواد البخار 

لك املواد الناقةل وغري - ومبدل احلرارة 

الناقةل للكهرابء

يثيالنالتحاليل النوعية أ انبيب بويل ا 

التحاليل الفزييو كمييائية
الزيوت املعدنية - الزيوت املعدنية للشحم 

للعزل

التحاليل امليثالوغرافيا

منوب - معرصة - أ انبيب ملواد البخار 

لك املواد الناقةل وغري - ومبدل احلرارة 

الناقةل للكهرابء

جراء املعايرة أ هجزة اخملربا 

التجارب الطيفية

املياكنكية امليثالوغرافيكية

مواد - املعادن احلديدية وغري احلديدية 

البناء

مركز أ حباث وتطوير 

الكهرابء والغاز

CREDEG

، 36 طريق والد فايت رمق 

ربوة الرايح الكبرية العاشور 

اجلزائر

 021 38 61 73 à 

79credeg_info@credeg.dz

م مياكنو .م.ذ.خمرب ش

الب

 بدلية اباب 262يح اللوز رمق 

أ حسن والية اجلزائر

Tél : 05 50 91 

30 76
sarl.mecanolab@gmail.com

      SPA SPEخمرب  
 36طريق أ والد فايت رمق 

ربوة الرايح الكبرية العاشور 

والية اجلزائر

 021 38 61 73 à 

79labocentral@gmail.dz

mailto:credeg_info@credeg.dz
mailto:sarl.mecanolab@gmail.com
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خمرب زرويق
 برج 62يح بن زرقة رمق 

الكيفان والية اجلزائر

Tél : 0556 23 

54 75
maxisantlabo@yahoo.com

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

 مواد الصيانة املزنلية

خمرب زوايد  

ZOUYED

09يح بوش بوك فيال رمق 03  

دايل ابراهمي والية اجلزائر

023.27.42.86

 0770338491

0770919484
labozouyed@yahoo.frاملعادن احلديدية وغري احلديديةحتاليل املعادن

التحليل السبيكرتومرتية

الزجاج - املعادن احلديدية وغري احلديدية 

املواد - املواد البالستيكية - واخلزف 

املواد - الكمييائية عىل شلك سائل 

املواد - الكمييائية عىل شلك مسحوق 

الغذائية السائةل

الفزييومكيائية

امليكروبيولوجية

التحاليل ادلقيقة

املعادن )حتاليل ال ولية 

(الثقيةل

مس تحرضات التجميل - ال غذية الزراعية 

املواد ش به الصيدالنية - املواد الكمييائية - 

منتجات - ال لعاب - مواد رعاية الرضع - 

التحاليل املواد - املياه - الصحة النباتية 

اليت تالمس املواد الغذائية

الزيوت النباتية- املواد الزراعية والغذائية التحاليل الكمييائية

املعادن احلديدية وغري احلديديةالتحاليل السبيكرتومرتية

م تريتيمك.م.ذ. خمرب ش

 قسم 44مجموعة ملكية رمق 

 يح الشمس الضاحكة 01

بيار والية اجلزائر عامرة ب ال 

0550.40.03.60

م .م.ذ. خمرب ش

أ ونيفرسل خمرب

 بدلية 10يح فينسون رمق 

بوزريعة والية اجلزائر

0770.69.93.93 

0770.99.13.32

023.19.46.88

ulab.dz@gmail.com

econad@yahoo.fr

mailto:maxisantlabo@yahoo.com
mailto:labozouyed@yahoo.fr
mailto:ulab.dz@gmail.com
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م أ جلرياين .م.ذ.خمرب ش

ماترايل اتس تينغ

شارع اال خوة زغنون95  

 املنظر امجليل بدلية احلراش

والية اجلزائر

 023-74-10-81

 0661-58-03-20
 info@amtc-dz.comاملعادن احلديدية وغري احلديديةالتحاليل الفزييومكيائية

م     يس .م.ذ.خمرب ش

أ م أ  ميرثولويج

 61يح لعرويس محود رمق 

الطابق ال ول بدلية خرايس ية 

والية اجلزائر

0560 06 69 66
laboratoireblancolab@gmail.comأ هجزة القياسجتارب املعايرة

أ  كوس يدار .ذ.خمرب ش

أ لرام

املنطقة الصناعية قطعة س 

 بدلية 156 ص ب 03رمق 

الرويبة والية اجلزائر

023-85-08-29 

 023-85-08-30  

023-85-08-36                    

alrem.s33@cosider-groupe.dz جراء املعايرة أ دوات القياس ا 

أ هجزة اخملرب للقياسمعايرة جتهزيات اخملرب

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد - مواد التجميل - املواد الغذائية 

املاء- التنظيف 

خمرب مراقبة اجلودة برميفار
 دار 34جتزئة س يداك رمق 

براهمي والية اجلزائر اخلري دايل ا 

023-36-25-75 

0550-62-87-12                  

               


labprimevere@gmail.com مواد التجميل- املواد الغذائية

خمرب املتوسطي للسموم
 15يح بلحاج عامثن رمق 

الرشاقة والية اجلزائر
021- 36-97-36 
imtlabo@yahoo.fr

التحاليل الفزييوكمييائية و 

امليكروبيولوجية 

والسمومية

مواد التجميل- املواد الزراعية والغذائية 

م .م.و.ش.ذ.خمرب ش

واين الب

 شارع مهيويب محمد 16رمق 

الرشاقة والية اجلزائر
0550.95.51.10  contact@wanylab.com

mailto:laboratoireblancolab@gmail.com
mailto:alrem.s33@cosider-groupe.dz
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خمرب مراقبة اجلودة 

LAQ

هنج أ ول نومفرب رويبة والية79  

اجلزائر

023-86-03-67     

      

/

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

 مواد الصيانة

م .م.ذ.خمرب ش

بيواكليطال

 26طريق بن شعوة قطعة 

خرايس ية والية اجلزائر

0555.59.53.82 

020.24.22.91         
/

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

املياه-  مواد الصيانة املزنلية 

 ONAB خمرب     

NUTRITION

الطرق ال ربعة القبة جرس 

قس نطينة والية اجلزائر

021.28.36.53   

0657.59.43.37           
ulaboratoire.onabtrade@onabtrade.dz

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد - مواد التجميل - املواد الغذائية 

أ غذية ال غنام- التنظيف والصيانة املزنلية 

خمرب مراقبة اجلودة جدعة
شارع محمد رشيفي القبة31  

والية اجلزائر
0550.97.71.00/

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

املاء-  مواد التنظيف 

 خمربمراقبة اجلودة عصام

 174يح سلامين جعفر رمق 

من خمطط التقس مي لبدلية 

الرشاقة والية اجلزائر

021.38.84.60

0559.44.80.12 

0771.29.10.59

nadia.assam10@gmail.com
التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد - مواد التجميل - املواد الغذائية 

الصيانة املزنلية

خمرب وس مي بيو الب
 جرس 60تعاونية النرص رمق 

قس نطينة والية اجلزائر

0550-15-58-84

0550-35-93-69  

wassimbiolab@hotmail.fr

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية
مواد التجميل- املواد الغذائية 

 خمرب معرون
 الليدو 41يح ابحة قطعةرمق 

احملمدية والية اجلزائر
0550.97.51.66amrounlab@hotmail.fr

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد - مواد التجميل - املواد الغذائية 

الصيانة املزنلية

mailto:ulaboratoire.onabtrade@onabtrade.dz
mailto:nadia.assam10@gmail.com
mailto:wassimbiolab@hotmail.fr
mailto:amrounlab@hotmail.fr


«ALAA LAB»خمرب 

، 7يح سلاميين محمد شارع 

 الاكليتوس والية 167رمق 

اجلزائر

023.89.01.98

0558.21.38.86             
alaalab@hotmail.fr

التحاليل الفزييو كمييائية 

وامليكروبيولوجية

مواد - مواد التجميل - مواد الغذائية 

املاء- التنظيف 

-BIBIMOUNEخمرب  

AVCQ

 36شارع محمد بلعريب قسم 

برايق والية اجلزائر

0661297544

0552852340 avcqlab@gmail.com

avcqlabcontact@gmail.com

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية
املاء- مواد التجميل - مواد الغذائية 

خمرب تراست الب

 يح الآفاق جنان 27

 السفاري برئ خادم والية

اجلزائر

0550 53 01 68  

021 45 23 06
trustlab@hotmail.fr

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

- مواد التجميل - مواد الزراعية والغذائية 

مواد الصيانة املزنلية

 خمرب سربينال
يح النس مي بدلية برج17  

البحري والية اجلزائر

0550390875
labosabrinneL@YAHOO.frالتحاليل الفزييو كمييائية

ال حامض - الوحل - الرتبة الزراعية 

وال سس

"ACEFA"خمرب 
 بدلية 35التجزئة الرشقية رمق 

زرادلة والية اجلزائر

0662-37-20-93

Tel/Fax : 

023.32.20.45

Lab.acefa.@gmail.com
التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد - مواد التجميل - مواد الغذائية 

الرتبة الزراعية- املياه - الصيانة 

خمرب مراقبة اجلودة  

LNB

 حمل 11 قطعة رمق 1جتزئة رمق 

 أ  بدلية ادلويرة والية 25رمق 

اجلزائر

021-41-53-08

0661-69-93-16
lnb.alg.2010@gmail.com

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد التجميل والتنظيف - مواد الغذائية 

املاء- مواد الصيانة - البدين 

خمرب متليكشت
 مجموعة 3يح الربايدية رمق 

 والية اجلزائر1135ملكية 
0560 43 51 23 
/

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

املواد -املاء -  مواد الصيانة املزنلية 

املواد الش به صيدالنية- الكمييائية 

mailto:alaalab@hotmail.fr
mailto:trustlab@hotmail.fr
mailto:labosabrinneL@YAHOO.fr
mailto:Lab.acefa.@gmail.com
mailto:lnb.alg.2010@gmail.com


خمرب هاي كوالييت 

كونرتول

شارع خوجة اجلدل يح13  

 الينابيع بدلية برئ مراد رايس

والية اجلزائر

021 54 40 41
hqc@outlook.fr

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

املواد - املياه -   مواد الصيانة املزنلية 

الش به صيدالنية

خمرب ناكل داليا
 02بن حامة عبد القادر رمق 

سطاوايل والية اجلزائر
0555.96.88.74/

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

املاء-  مواد الصيانة 

 خمرب أ قروبيو
 أ غزيب برئ 36القطعة رمق 

توتة والية اجلزائر
05 52 79 15 25 laboratoireAGROBIOLAB@gmail.comمواد التجميل- املواد الزراعية والغذائية  حتايل ميكروبيولوجية

O.N.Aخمرب  
مفرتق الطرق س يدي رزين 

برايق والية اجلزائر

0770.92.59.51 

023.92.21.82    
s.dg@ona-dz.com  s.labo@ona–dz.comاملياهحتاليل فزييومكيائية

خمرب محودي جنيبة

 قطعة 3تعاونية السالم رمق 

 بدلية برئ خادم والية 4رمق 

اجلزائر

05 57 65 51 11/
التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

- مواد الصيانة املزنلية - والتنظيف البدين 

املواد الش به - املواد الكمييائية - املاء 

صيدالنية

LE PALMخمرب  
 3 رمق17 مسكن ف1016يح

اجلزائر-واد الرمان العاشور

Tél: 0553 58 37 

11
/

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

 مواد الصيانة املزنلية

"بالنكو الب"خمرب 

يح الشهيد بقامل محمد مجموعة 

 ادلار البيضاء 10 رمق 13

والية اجلزائر

0559-73-37-68 

0556-05-52-31 

023-74-75-30

laboratoireblancolab@gmail.com
التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

- مواد التجميل - مواد الزراعية والغذائية 

- مواد ش به الصيدالنية - مواد التنظيف 

الرتبة املياه- مواد الصحة النباتية 

mailto:hqc@outlook.fr
mailto:laboratoireAGROBIOLAB@gmail.com
mailto:laboratoireblancolab@gmail.com


كس بري الب"خمرب  "ا 
 225يح عبدي مولود رمق 

بدلية خرايس ية والية اجلزائر
0552 01 44 90/

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد - مواد التجميل - مواد الغذائية 

-املواد الزراعية - املياه - الصيانة املزنلية 

املواد الش به صيدالنية

خمرب ماكل

 م م 3يح أ والد العريب قسم 

 بدلية هراوة والية 51 و 50

اجلزائر

0556 55 84 75Labomalek8@gmail.com
التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد - املياه - املواد الزراعية والغذائية 

مواد الصيانة- املواد الكمييائية - التجميل 

أ  اخلطوط اجلوية .ذ.ش

اجلزائرية اكترينغ

مطار هواري بومدين بدلية 

ادلار البيضاء والية اجلزائر
021 50 92 62/

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد - املاء - املواد الزراعية والغذائية 

رقاقات الثلج- التجميل 

SARL خمرب ELIAS 

QUAL

 289شارع املسجد رمق 

الطابق ال ول بدلية اباب 

أ حسن والية اجلزائر

0550-08-83-53eliasqual@yahou.fr
التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

- مواد التجميل - مواد الزراعية والغذائية 

املياه- مواد الصيانة املزنلية 

(SECULAB)خمرب 

 1 حمل ب 163 رمق 4احلصة 

 بدلية ادلويرة والية 1ج-

اجلزائر

 0556 63 36 85contact@seculab-dz.com
التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد التجميل والتنظيف - املواد الغذائية 

- املواد الزراعية - الرتبة - املياه - البدين 

-أ غذية ال نعام - التنظيف املزنيل والصيانة 

احملاليل اخملربية، املواد ) املواد الكمييائية 

س تعامل الصناعي للمواد  ال ولية لال 

الغذائية ومواد الصيانة ومواد التجميل، 

النحاس، الزنك، : العنارص الكمييائية

(الاكدميوم، الرصاص، ال ملنيوم

mailto:Labomalek8@gmail.com
mailto:eliasqual@yahou.fr
mailto:contact@seculab-dz.com


Laboratoire 

EURL L.G.A

 101 رمق 1يح سعيدي أ محد 

بدلية برج الكيفان والية اجلزائر

0553 56 84 06

0782 15 69 20                

             


/
التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

املياه-  مواد الصيانة 

Laboratoire 

Qualipro

 يح مزرعة U 4قطعة رمق 

 10أ بزيو حوش اجملموعة 

سابقا يح عني اجلزائر حاليا 

بدلية ادلويرة والية اجلزائر

0770 96 25 16

 0557 69 81 73   
Contact.labqualipro@gmail.com

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد التجميل والتنظيف - املواد الغذائية 

املياه- مواد الصيانة - البدين 

خمرب بوراكيب محمد 

شفيق

شارع مزوار عبد القادر58  

بدلية برئ خادم والية اجلزائر
0559-64-23-93Icq.bourkaib@gmail.com

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

مواد التنظيف - والتنظيف البدين 

أ غذية ال نعام- املياه - والصيانة املزنلية 

م .م.ذ.و.ش.ذ.خمرب م

ابور خدمة

 03يح كرمي بلقامس مجموعة 

 02 و 01 حمل 01قطعة 

بدلية ادلار البيضاء والية 

اجلزائر

0540-40-10-33

0561-78-05-59
hdtraining.dz@gmail.com

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد التجميل - مواد الغذائية والزراعية 

مواد التنظيف - والتنظيف البدين

- أ غذية ال نعام - املياه - والصيانة املزنلية 

س تعامل )املواد الكمييائية  املواد ال ولية لال 

(الصناعي واحملاليل

م .م.ذ.و.ش.ذ.خمرب م

اكليثاك

احلي البدلي املركز التجاري 

 12 قطعة رمق 2عامرة أ  رمق 

ادلرارية والية اجلزائر

0550 47 02 53

021 35 43 36 
laboratoirequalitek@gmail.com

التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد - مواد التجميل - املواد الغذائية 

التنظيف

mailto:Contact.labqualipro@gmail.com
mailto:Icq.bourkaib@gmail.com
mailto:hdtraining.dz@gmail.com
mailto:laboratoirequalitek@gmail.com


خمرب بن صومان أ مينة

مكرر شارع الشهداء135  

 الثالثة بدلية تساةل املرجة

والية اجلزائر

0554 63 10 43/
التحاليل الفزييو كمييائية و 

امليكروبيولوجية

مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

املياه- الصيانة - والتنظيف البدين 


