
عائةل املنتوجاتنوع التحاليلالربيد الالكرتوينرمق الهاتفعنوان اخملرباخملرب

خمرب غرزويل 

هدى

 65يح الش يخ العيفة مج رمق 

 19 ترقية س باعي 246قسم

 08 حمل ع رمق 20مسكن 

بدلية سطيف

036665506  

0558046808  

0553723473

labgharzouli@gmail.com
التحاليل امليكروبيولوجية 

والفزييوكمييائية

مواد التجميل -  املواد الزراعية والغذائية 

املياه- الرتبة - 

  خمرب قباييل مرمي
 256يح املس تقبل قسم 

 سطيف71مجموعة 

036821919  

0550270793
uni_lab@yahoo.fr

التحاليل امليكروبيولوجية 

والفزييوكمييائية

مواد التجميل -  املواد الزراعية والغذائية 

املياه- الرتبة - مواد التنظيف - 

خمرب احلياة
 2مسكن عامرة ب1006 

 سطيف05رمق

036525055   

0554755783
laboelhayat@gmail.com

التحاليل امليكروبيولوجية 

والفزييوكمييائية

مواد - مواد التجميل - املواد الغذائية 

الصيانة

خمرب التقدم الغذايئ
 بدلية 319جتزئة الهضاب رمق 

سطيف
0770-28-36-72progresalimentriuslab@gmail.com

التحاليل امليكروبيولوجية 

والفزييوكمييائية

مواد -  املواد الزراعية و الغذائية 

مواد - التجميل و التنظيف البدين 

املياه-  مواد الصيانة - التنظيف 

خمرب 

م خرة.م.و.ش.ذ.م

 قطعة يح 378جتزئة شاديل 

 ب 2 رمق 2لعرارسة شارع 

 سطيف126

036660414  

036660313   

036660151   

0550562078 

elkacqlab1998@yahoo.com
التحاليل امليكروبيولوجية 

والفزييوكمييائية

مواد التجميل - املواد الزراعية و الغذائية 

الأنسجة- مواد الصيانة املزنلية - 

 قامئة خمابر جتارب وحتليل اجلودة لوالية سطيف احلاصةل عىل رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات
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خمرب بوكركر جنود
شارع عبد العزيز خادل احلصة 

سطيف-  بدلية العلمة 04رمق 

036478601  

0555763561
laboratoirnoudjoud@yahoo.com

التحاليل امليكروبيولوجية 

والفزييوكمييائية

مواد تغذية - املواد الزراعية والغذائية 

مواد - مواد التجميل - الأنعام وادلواجن 

البيئة- الرتبة - التنظيف 

خمرب ديقاش لطيفة

 شارع 02يح اثبت بوزيد 

- معزية الطيب بدلية العلمة 

سطيف

0778885088  

0560063285
laboratoire.digueche@hotmail.fr

التحاليل امليكروبيولوجية 

والفزييوكمييائية

مواد التجميل  - املواد الزراعية والغذائية 

املياه- أأمقشة - مواد الصيانة املزنلية - 

خمرب سلامين

 ج 24 مسكن ع 800يح 

 طابق الأريض بدلية 525رمق 

سطيف-العلمة

0771-23-50-05selmanilab@gmail.com
التحاليل امليكروبيولوجية 

والفزييوكمييائية

مواد -  املواد الزراعية و الغذائية 

املياه- مواد الصيانة - التجميل 

خمرب  مراقبة 

النوعية واملطابقة 

همداوي فاطمة 

الزهراء

- قطعة ابزر سكرة 200جتزئة 

، والية سطيف سطيف

036692189  

0559647145
abati.lab022@gmail.com

التحاليل الفزايئية 

المكيائية واملكروبيولوجية

مواد -  املواد الزراعية و الغذائية 

املياه- التجميل 

خمرب  غيالس
- يح هبلويل بدلية العلمة 

سطيف

036761372    

0540861453
Amelghileslab@gmail.com

التحاليل الفزايئية 

المكيائية واملكروبيولوجية

مواد -  املواد  الغذائية  و الفالحية 

التجميل
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خمرب  

م .م.و.ش.ذ.م

مرجانة الب

جتزئة السحانني بدلية عني 

سطيف- وملان 

036585338  / 

0562244576
mordjanalab@gmail.com

التحاليل الفزايئية 

المكيائية واملكروبيولوجية

مواد -  املواد  الغذائية  و الفالحية 

مواد - التجميل و التنظيف البدين 

- الأدوات املدرس ية - املياه - التنظيف 

امللمعات - مواد التلبيس و ادلهون 

النفاايت الصلبة والسائةل - واملواد الاكوية 

مواد ماكحفة الطفيليات الضارة - اللعب - 

- املواد الرذاذية - ذات الاس تعامل املزنيل 

أأواين و - مواد الرتبية - تغذية الأنعام 

املواد النس يجية- أأدوات املطبخ 

عائةل املنتوجاتنوع التحاليلالربيد الالكرتوينرمق الهاتفعنوان اخملرباخملرب

 Santé   خمرب  

plus

 هنج الشهداء 94املوجود ب 

ادلار النرص جباية

0771930433   

0663358988
/

التحاليل الفزيومكيائية 

واملكروبيولوجية

مواد -  املواد الزراعية و الغذائية 

مواد التنظيف- التجميل  

خمرب بن حيىي
  املنطقة الصناعية الطرق 

 جباية09الاربعة عامرة رمق 

034167274 /

0551062010
prolabquality@gmail.com

التحاليل الفزيومكيائية 

واملكروبيولوجية

مواد - مواد التجميل -  املواد الغذائية 

املواد الغذائية للحيواانت- الصيانة املزنلية 

 قامئة خمابر جتارب وحتليل اجلودة لوالية جباية احلاصةل عىل رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات
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اكيل الب
 املاكن املسمى الربج  قرية 

مسينة بدلية جباية

034088071    

0661666669   

0770600328

contact@qualilab.dz
التحاليل الفزايئية 

المكيائية واملكروبيولوجية

مواد -  املواد الزراعية و الغذائية 

مواد التنظيف - مواد الصيانة - التجميل 

البدين

ANALAB
-بدلية اقبو - يح املوظفني 

جباية

044203453    

044203601    

044203801    

0560279799

analaboratoire@yahoo,fr
التحاليل الفزايئية 

المكيائية واملكروبيولوجية

مواد التجميل -  املواد الزراعية والغذائية 

مواد الصيانة املزنلية- 

ة تضامن   رشك

دندون ورشاكئه 

PREVOLAB

 شارع مرخوف 11  رمق 

العزيز القرص جباية

034821465  

0790320072   

0661917914  

0667834135

snc·prevolab@gmail·com
التحاليل الفزايئية 

المكيائية واملكروبيولوجية

مواد التجميل -  املواد الزراعية والغذائية 

املياه- مواد الصيانة املزنلية - 

خمرب ماصوت 

حسينة

يح مركز التكوين املهين اقبو 

جباية

034803733 /

0657178565
fatmi·laboratoire@gmail·com 

التحاليل الفزيومكيائية 

واملكروبيولوجية

-مواد التجميل -  املواد الزراعية الغذائية 

املياه-  مواد الصيانة 

عائةل املنتوجاتنوع التحاليلالربيد الالكرتوينرمق الهاتفعنوان اخملرباخملرب

خمرب دويم بوبكر

 العامرة 08/05/09/06حمل 

ب بتعاونية كحايل طابق 

والية -أأريض ميني املس يةل 

املس يةل

0770-56-02-77lab.cqa.doumi@gmail.com
التحاليل الفزيوكمييائية 

وامليكروبيولوجية

مواد - مواد التجميل -  املواد االغذائية 

املياه- أأتربة الزراعية - الصيانة 

 قامئة خمابر جتارب وحتليل اجلودة لوالية املس يةل احلاصةل عىل رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات
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خمرب زغالش 

فوزية ميينة 

"جودة الب"

-يح الش يخ الطاهر املس يةل

والية املس يةل
035-36-05-13eljaoudalab@yahoo.fr

التحاليل الفزيوكمييائية 

وامليكروبيولوجية

مواد -  املواد الزراعية والغذائية  

الأمقشة- مواد التنظيف - التجميل 

خمرب عيل غفيص 

أأحالم

 08/564طريق اجللفة رمق 

مس يةل- بوسعادة 03حمل 
0656-96-43-60labo.ali.ghafsi@gmail.com

التحاليل الفزيوكمييائية 

وامليكروبيولوجية

مواد -  املواد الغذائية و الزراعية 

مواد - التجميل والتنظيف البدين 

- النبااتت - الرتبة - املياه - التنظيف 

املواد الش به صيدالنية املوهجة للعناية و 

التنظيف البدين

عائةل املنتوجاتنوع التحاليلالربيد الالكرتوينرمق الهاتفعنوان اخملرباخملرب

بيو اكلييت الصحة
 51شارع أأ قطاع ب س رمق 

بدلية برج بوعريرجي

0553274372  

035698313
Labobioqualiteelsiha@gmail. Com

التحاليل الفزيوكمييائية 

وامليكروبيولوجية

مواد التجميل -  املواد الزراعية والغذائية 

مواد الصيانة- 

البو بيو برج
قطاع ب س شارع ي رمق 

 بدلية برج بوعريرج31

0699496677   

0674320606
 babane.lab@gmail.com

التحاليل الفزيوكمييائية 

وامليكروبيولوجية

مواد التجميل - مواد الزراعية والغذائية 

مواد الصيانة املامثةل - والتنظيف البدين 

والتبييض

 قامئة خمابر جتارب وحتليل اجلودة لوالية برج بوعريرجي احلاصةل عىل رخصة وزارة التجارة وترقية الصادرات
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خمرب لعجاجات 

أ س يا

 324الطابق الاول جتزئة 

 مجموعة ملكية 31قطعة قسم 

 بدلية برج بوعريرج85رمق 

0561512640  

0770952275
assiajob2@Outlook.fr

التحاليل الفزيوكمييائية 

وامليكروبيولوجية

مواد التجميل - املواد الزراعية والغذائية  

املياه- مواد الصيانة املزنلية - 

mailto:assiajob2@Outlook.fr

