
عائةل املنتوجاتنوع التحاليلالربيد الالكرتوينرمق الهاتفعنوان اخملرباخملرب

م جيطا الب.م.ذ.خمرب ش

 781يح الزيتون الكيفان رمق 

والية - مكرر بدلية تلمسان 

تلمسان

043266384

0665170674
sarlgetalabtlm@yahoo.com

ميكروبيولوجية 

وفزييوكمييائية

-مواد التجميل - املواد الزراعية و الغذائية

-الرتبة -  مواد التنظيف 

املاء

م تيكناالب.م.ذ.خمرب ش

يح الصف صاف الطريق 

 بدلية ش توان 22الوطين رمق 

والية تلمسان

043210404

0558733466
technalab@yahoo.fr

ميكروبيولوجية 

وفزييوكمييائية

مواد التجميل - املواد الزراعية و الغذائية 

-الرتبة - مواد التنظيف - 

املاء

خمرب أ جلريي بيو الب 

كس بارتزي صامي ابراهمي ا 

 73يح الزيتون الكيفان قسم 

 حمل د 97مجموعة ملكية رمق 

بدلية تلمسان

0660495122
algbiolab@gmail.com

ميكروبيولوجية 

وفزييوكمييائية

مواد التجميل - املواد الزراعية و الغذائية 

-ال رض - مواد الصيانة - 

املياه

خمرب أ وبن الب
 28جتزئة أ عوان البدلية رمق 

بدلية منصورة والية تلمسان
043212974OPENLAB13@gmail.com

ميكروبيولوجية 

وفزييوكمييائية

-مواد التنظيف - مواد التجميل - ال غذية 

املياه-  ال رض 

 قامئة خمابر جتارب وحتليل اجلودة لوالية تلمسان احلاصةل عىل رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات

 قامئة خمابر جتارب وحتليل اجلودة لوالية مس تغامن احلاصةل عىل رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات

mailto:sarlgetalabtlm@yahoo.com
mailto:technalab@yahoo.fr
mailto:algbiolab@gmail.com
mailto:OPENLAB13@gmail.com


عائةل املنتوجاتنوع التحاليلالربيد الالكرتوينرمق الهاتفعنوان اخملرباخملرب

 يس 3م أ و .م.ذ.ش

لكرتيك كونرتول أ ند  ا 

E3Cكونفورمييت س نرت 

 17منطقة النشاطات قسم 

 رمق 172مجموعة ملكية رمق 

 1 مكرر ورشة رمق 105

مارسة بدلية مارسة والية 

مس تغامن

التجارب واال ختبارات

لكرتونية  الاكبالت )الكهرابئية واال 

الكهرابئية، القواطع الكهرابئية، احملوالت 

الكهرابئية املغمورة ابلزيت، احملوالت 

الكهرابئية اجلافة، أ نظمة ومعدات اجلهد 

لكرتونية،  املتوسط، املكوانت اال 

لكرتونية القياس الضويئ  - (البطاقات اال 

جتهزيات اال ضاءة، مصابيح، )

 - (بروجيكتور، ومنتوجات مشاهبة

الفزيايئية والكمييائية واملياكنيكية 

النحاس وس بائكه، )املعادن - للبولميريات 

ال ملنيوم وس بائكه، الربونز ومعادن أ خرى 

الفعالية الطاقوية  - (غري حديدية

(جتهزيات اال ضاءة، ال هجزة الكهرومزنلية)

 قامئة خمابر جتارب وحتليل اجلودة لوالية س يدي بلعباس احلاصةل عىل رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات



عائةل املنتوجاتنوع التحاليلالربيد الالكرتوينرمق الهاتفعنوان اخملرباخملرب

خمرب املؤسسة العمومية 

الاقتصادية  ش ذ أ  

املؤسسة الوطنية للصناعة 

الالكرتونية

املنطقة الصناعية بدلية 

والية – س يدي بلعباس 

س يدي بلعباس

048759006  

048759066
enie@enie.dz

حتاليل فزييوكمييائية، 

مياكنيكية و املعايرة

 

املعادن - احملروقات - مواد الصيانة - املياه 

-احلرارة و الرطوبة - الكهرابء - التقييس - 

لياف البرصية  -  مقياس الانعاكس لل 

احلقل الكهرومغناطييس

خمرب سالك اندية
–  شارع العقيد عامثن 02

س يدي بلعباس
048-54-08-83/

حتاليل ميكروبيولوجية 

وفزييوكمييائية 

مواد التجميل - املواد الزراعية و الغذائية 

مواد الصيانة املزنلية- 

عائةل املنتوجاتنوع التحاليلالربيد الالكرتوينرمق الهاتفعنوان اخملرباخملرب

خمرب فتيحة بوزيدي

 حمل 24 موقع 22حمل رمق 

بدلية - يح محمد بوضياف 

املاحل والية عني تميوشنت

0775-79-04-65
        laboratoire.baq@gmail.com               

       laboaev@yahoo.fr

حتاليل ميكروبيولوجية و 

فزييوكمييائية

مواد التجميل - املواد الزراعية و الغذائية 

املياه- ال رضيات - 

عائةل املنتوجاتنوع التحاليلالربيد الالكرتوينرمق الهاتفعنوان اخملرباخملرب

 قامئة خمابر جتارب وحتليل اجلودة لوالية عني تميوشنت احلاصةل عىل رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات

 قامئة خمابر جتارب وحتليل اجلودة لوالية وهران احلاصةل عىل رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات

mailto:enie@enie.dz
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خمرب مركور
 شارع العريب بن هميدي 67

وهران

041332019  

0550831116  

0771184796

laboratoiremercure@hotmail.com
حتاليل ميكروبيولوجية و 

فزييوكمييائية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

 مواد الصيانة املزنلية

م فزيا .م.ذ.و.ش.خمرب م

اكلييت البوراتوار

 قسم 33الطريق الواليئ رمق 

 130 مجموعية امللكية 08

الطابق ال ول بدلية السانيا  

والية وهران

0771212802  

0675507146
Visalabo@gmail.com

حتاليل ميكروبيولوجية و 

فزييوكمييائية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

الرتبة- املياه  - (املنظفات) مواد الصيانة 

م يف .م.و.ش.ذ.خمرب م

س يلوالر

 تعاونية ال مل بري 06رمق 

اجلري والية وهران
0661-52-24-74viecellulair21@gmail.com

حتاليل ميكروبيولوجية و 

فزييوكمييائية

مواد التجميل والنظافة اجلسمية - ال غذية 

-املياه - ال رض - اللعب - مواد الصيانة - 

 بقااي املبيدات

خمرب صايف الب

 شارع 05قرية سوانطراط 

 بدلية عني 06 مزنل رمق 17

البية وهران

041694188  

0540734935
safilab31@yahoo.fr

حتاليل ميكروبيولوجية و 

فزييوكمييائية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

املياه- الرتبة -  مواد الصيانة 

خمرب ميك فاطمة زهرة

يح اخلادلية شارع بلهندوز 

 وهران والية 08عدة رمق 

وهران

041848388  

0561660600  

0561673000

aqolab2016@hotmail.com
حتاليل ميكروبيولوجية و 

فزييوكمييائية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

املياه-  مواد التنظيف 
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EL-FETHخمرب الفتح 

 أ وت 20يح كنس تال جتزئة 

 شارع الشهيد بن 1955

 03-33ش يخة هامشي القطعة 

بدلية وهران والية وهران

041734852  

0774335531
laboelfeth@yahoo.fr

حتاليل ميكروبيولوجية و 

فزييوكمييائية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

املاء-  مواد الصيانة 

خمرب  عياط محمد

يح س يدي البشري هنج 

ليسكور زيروت يوسف 

 عامرة أ  بدلية 02مس تغامن رمق 

وهران والية وهران

041302061  

0770860900
ayat 53@yahoo.fr

حتاليل ميكروبيولوجية و 

فزييومياكنيكية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

- املواد الش به طبية -  مواد التنظيف 

املرشوابت، ماء البحر، املاء )املاء 

الرتاب  - (املس تعمل، ماء السقي

، (الوحل، احلىص، الرخام، الرمل)

بالستيك، )النبااتت، مواد التغليف 

- الطالء وادلهان -، (كرتون، زجاج

- القامش - ال مسدة ومواد الصحة النباتية 

أ لعاب - ال دوات املدرس ية - املعادن 

ال واين- مواد الرتبية - ال طفال 

م للتحاليل و .م.ذ.ش

الاستشارة النوعية و 

اخلربة البحرية ساكم

 8اقامة نس مي البحر عامرة د

 العقيد لطفي 12حمل رمق 

وهران والية وهران

041745380  

0655515975
sacqem@gmail.com

حتاليل ميكروبيولوجية و 

فزييوكمييائية

مواد - مواد التجميل - املواد الغذائية 

املاء- التنظيف 

mailto:laboelfeth@yahoo.fr
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حراث زوهري  

بيوايفوليس يون

قامة 52يح اليامسني  بوز   ا 

رميا عامرة أ ف يسار الطابق 

 بدلية 06 و 05ال ول القطعة 

وهران-برئ اجلري

041716931  

0551561362
bioevolution31@ yahoo.com 

حتاليل ميكروبيولوجية و 

فزييوكمييائية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

 مواد الصيانة

م الآفاق كونرتول.م.ذ.ش
 يح 01 هكتار ؤمق 17النخةل 

بلقايد برئ اجلري والية وهران

041650165  

041650036
afakcontrol@yahoo.fr

حتاليل ميكروبيولوجية و 

فزييوكمييائية

-مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية 

املبيدات - املعادن الثقيةل -  مواد الصيانة 

- ال لعاب - منتوجات التعلمي - احلرشية 

أ واين سرياميك - منتوجات رعاية ال طفال 

املياه- أ واين بالستيكية - 

 خمرب قداري أ ند بن صايف 

كونرتول الب

 232دوار بلقايد القطعة رمق 

الطابق الرابع بدلية برئ اجلري  

والية وهران

0796119875  

0675395880
controlelab2020@hotmail.com

حتاليل ميكروبيولوجية و 

فزييوكمييائية

مواد - املواد الزراعية - املواد الغذائية 

- ال رض - التجميل والتنظيف البدين

الصيانة - املنسوجات واجللود - املياه 

أ غذية ال نعام- واملنظفات 

mailto:bioevolution31@%20yahoo.com
mailto:afakcontrol@yahoo.fr
mailto:controlelab2020@hotmail.com


م مركز اخلربة.م.ذ.ش

يح ابن سينا هنج س يدي 

 القطعة رمق 74الشحمي رمق 

 والية وهران02 و 01

041-85-32-75centrexpertise@gmail,com
حتاليل الفزييومياكنيكية و 

فزييوكمييائية

املنتجات املس تعمةل - املنتجات الصناعية 

املواد املعدنية، - لقياس ال بعاد 

معايرة أ هجزة - البالستيك، اخلشب 

ستشعار  الضغط،  القياس وأ هجزة ا 

احلرارة، الصوت والرطوبة وال هجزة 

- معدات الرفع - الكهرابئية للقياس 

- معدات حتت ضغط البخار والغاز 

التحقق واملعايرة من صاممات ال مان

mailto:centrexpertise@gmail,com

