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Introduction in the Biochemistry 
 

 cells اـــــــــــــانخالي: انفصم انثاوي   
 The تركيب انمادة انحيه: انفصم انثانث   

composition of Living matter 
 

                                                    انماء : انفصم انرابع   
WATER 

 

انكاربوهيذراث                            : انفصم انخامش   
Carbohydrates 

 

انكاربوهيذراث                            : انفصم انخامش  ا  
Carbohydrates 

 

 

نفصم انسادس            االحماض االميىيت  ا  
وانبيبتيذاث 

Amino Acids & Peptides 
 

             انبروتيىاثنفصم انسابع  ا  
  Proteins 
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Enzymes 
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  LIPDS انذهون   
انىيوكهيوتايذاث و : نفصم انحادي عشر  

االحماض انىوويت 

Nucleotides and Nucleic Adci 
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                          انخفاعالث انكيميائيت انحيىيت وانطاقت

BIOCHEMICAL  REACTIONS & 

ENERGY 

 

 CHAPTER – 2انفصم انثاني   

أيض انكاربىهيذراث 

METABOLISM  OF CARBOHYDRATES 
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METABOLISM  OF 
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 METBOLISM OF أيض انذهىن

LIPIDS 
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