
  

  

- A - 

Acetorphine أسيتورفين

Acetorphine hydrochloride أسيتورفين هيدروكلوريد

 Acetyl-alpha-methylfentanyl ميثيل فينتانيل-ألفا-أسيتيل
Acetyldihydrocodeine أسيتيل دايهيدروكودايين

 Acetyldihydrocodeine hydrochloride أسيتيل دايهيدروكودايني هيدروكلوريد

Acetylmethadol ميثادول أسيتيل

Alfentanil الفينتانيل

 Alfentanil hydrochloride الفينتانيل هيدروكلوريد 

Allobarbital ألوباربيتال

 Allobarbital-aminophenazone أمينوفينازون-ألوباربيتال

Allylprodine ألليل برودين

 Allylprodine hydrochloride برودين هيدروكلوريدألليل 

Alphacetylmethadol ألفاسيتيل ميثادول

 Alphacetylmethadol hydrochloride ألفاسيتيل ميثادول هيدروكلوريد

Alphameprodine ألفاميبرودين

Alphamethadol ألفاميثادول

Alpha-methylfentanyl فينتانيلميثيل - ألفا

 Alpha-methylfentanyl hydrochloride ميثيل فينتانيل هيدروكلوريد-ألفا

Alpha-methylthiofentanyl ميثيل ثيوفينتانيل- ألفا

 Alpha-methylthiofentanyl hydrochloride ميثيل ثيوفينتانيل هيدروكلوريد-ألفا

Alphaprodine ألفابرودين

 Alphaprodine hydrochloride ألفابرودين هيدروكلوريد 

Alprazolam ألبرازوالم

Amfepramone أمفيبرامون

 Amfepramone glutamate غلوتامات األمفيربامون

 Amfepramone hydrochloride أمفيربامون هيدروكلوريد 

 Amfepramone resinate راتنجات األمفيربامون

Amfetamine أمفيتامين

 Amfetamine acetylsalicylate أسيتيل ساليسيالت األمفيتامني

 Amfetamine adipate أديبات األمفيتامني

  Amfetamine p-aminophenylacetate أمينوفينيل أسيتات أمفيتامني-بارا

 Amfetamine aspartate أسبارتات األمفيتامني

 Amfetamine (4-chlorophenoxy) acetate كلوروفينوكسي) األمفيتامني-4أسيتات (



 Amfetamine hydrochloride أمفيتامني هيدروكلوريد

 Amfetamine pentobarbiturate بنتوباربيتيورات األمفيتامني

 Amfetamine phosphate فوسفات األمفيتامني

 Amfetamine resinate راتنجات األمفيتامني

 Amfetamine sulfate كربيتات األمفيتامني

 Amfetamine tannate تانات األمفيتامني

 Amfetamine tartrate طرطرات األمفيتامني

Amineptine أمينيبتين

 Amineptine hydrochloride أمينيبتني هيدروكلوريد 

Aminorex أمينوركس

 Aminorex fumarate فيومارات األمينوركس

 Aminorex hydrochloride أمينوركس هيدروكلوريد 

Amobarbital أموباربيتال

 Amobarbital resinate األموباربيتالراتنجات 

 Amobarbital sodium  مأموباربيتال الصوديو 

Anileridine أنيليريدين

 Anileridine dihydrochloride أنيلرييدين دايهيدروكلوريد 

 Anileridine phosphate فوسفات األنيلرييدين

- B - 

Barbital باربيتال

 Barbital calcium باربيتال الكالسيوم 

 Barbital magnesium  مباربيتال املغنيسيو 

 Barbital sodium باربيتال الصوديوم 

Benzethidine بنـزيثيدين

 Benzethidine hydrobromide بنـزيثيدين هيدروبروميد 

 Benzethidine hydrochloride بنـزيثيدين هيدروكلوريد 

Benzfetamine بنـزفيتامين

 Benzfetamine hydrochloride بنـزفيتامني هيدروكلوريد 

Benzylmorphine بنـزيل مورفين

  Benzylmorphine hydrochloride بنـزيل مورفني هيدروكلوريد 

 Benzylmorphine methylsulfonate ميثيل سلفونات البنـزيل مورفني 

Betacetylmethadol بيتاسيتيل ميثادول

Beta-hydroxyfentanyl هيدروكسي فينتانيل-بيتا

 Beta-hydroxyfentanyl hydrochloride هيدروكسي فينتانيل هيدروكلوريد-بيتا

 Beta-hydroxy-3-methylfentanyl ميثيل فينتانيل- 3-هيدروكسي-بيتا
 Beta-hydroxy-3-methylfentanyl hydrochloride ميثيل فينتانيل هيدروكلوريد-3-هيدروكسي-بيتا

(+) -cis -أ 2يد 4/1. هيدروكلوريد ميثيل فينتانيل- 3- هيدروكسي- بيتا  (+)-cis-beta-hydroxy-3-methylfentanyl 



hydrochloride.1/4 H20 

Betameprodine بيتاميبرودين

Betamethadol بيتاميثادول

Betaprodine بيتابرودين

 Betaprodine hydrochloride بيتابرودين هيدروكلوريد 

Bezitramide بزيتراميد

Brolamfetamine (DOB) (DOB)بروالمفيتامين 

 Brolamfetamine hydrochloride بروالمفيتامني هيدروكلوريد 

Bromazepam برومازيبام

Brotizolam بروتيزوالم

Buprenorphine بيوبرينوفين

 Buprenorphine hydrochloride بوبرينوفني هيدروكلوريد 

Butalbital بيوتالبيتال

Butobarbital بيوتوباربيتال

- C - 

Camazepam كامازيبام

Cannabis ِقـّنب

 Cannabis oil زيت الِقـّنب

 Cannabis resin راتنج الِقـّنب

Cathine كاثين

 Cathine hydrochloride كاثني هيدروكلوريد 

 Cathine phenobarbital فينوباربيتال الكاثني
 Cathine resinate راتنجات الكاثني

 Cathine sulfate كربيتات الكاثني

Cathinone كاتينون

 Cathinone hydrochloride كاتينون هيدروكلوريد 

2C-B (2C-B)ثنائي ميثوكسي فينيل إيثيل أمين 

 2C-B hydrochloride دامييثوكسي فينيل إيثيل أمني هيدروكلوريد

Chlordiazepoxide كلورديازيبوكسيد

 Chlordiazepoxide dibunate ديابونات الكلورديازيبوكسيد 

 Chlordiazepoxide hydrochloride كلورديازيبوكسيد هيدروكلوريد

Clobazam كلوبازام

Clonazepam كلونازيبام

Clonitazene كلونيتازين

 Clonitazene hydrochloride  هيدروكلوريد كلونيتازين

 Clonitazene methylsufonate ميثيل سلفونات الكلونيتازين

Clorazepate كلورازيبات



 Clorazepate dipotassium  ثنائي البوتاسيوم كلورازيبات

 Clorazepate monopotassium  أحادي البوتاسيوم كلورازيبات

Clotiazepam كلوتيازيبان

Cloxazolam كلوكسازوالم

Coca leaf ورقة الكوكا

Cocaine كوكايين

 Cocaine benzoate بنـزوات الكوكايني

 Cocaine borate بورات الكوكايني

 Cocaine citrate سيرتات الكوكايني

 Cocaine formate فورمات الكوكايني

 Cocaine hydriodide كوكايني هيدرو أيوديد

 Cocaine hydrobromide كوكايني هيدروبروميد

 Cocaine hydrochloride ديدروكلوريكوكايني ه

 Cocaine lactate الكتات الكوكايني

 Cocaine nitrate نيرتات الكوكايني

 Cocaine salicylate ساليسيالت الكوكايني

 Cocaine sulfate كربيتات الكوكايني

  Cocaine tartrate الكوكاينيطرطرات 

-dكوكايني d-cocaine 

Codeine كودايين

 Codeine acetate أسيتات الكودايني

 Codeine camphosulfonate كامفو سلفونات الكودايني

 Codeine citrate نيرتات الكودايني

 Codeine cyclohexenylethylbarbiturate هكسنيل إيثيل باربيتيورات الكوداينيسيكلو 

 Codeine cyclopentenylallylbarbiturate سيكلو بنتنيل الليل  باربيتيورات الكودايني

 Codeine diallylbarbiturate داي  الليل  باربيتيورات الكودايني

 Codeine diethylbarbiturate إيثيل باربيتيورات الكوداينيداي  

 Codeine glucouronide غليكورونيد الكودايني

 Codeine hydriodide كودايني هيدرو أيوديد

 Codeine hydrobromide كودايني هيدروبروميد

 Codeine hydrochloride كودايني هيدروكلوريد

 Codeine methylbromide بروميد  كودايني ميثيل

 Codeine phenylethylbarbiturate إيثيل باربيتيورات الكودايني فينيل

 Codeine phosphate فوسفات الكودايني

 Codeine resinate راتنجات الكودايني

 Codeine salicylate ساليسيالت الكودايني

 Codeine sulphate كربيتيات الكودايني



-Nأكسيد كودايني Codeine-N-oxide 

-N  هيدروكلوريدأكسيد كودايني Codeine-N-oxide hydrochloride 
Codoxime كودوكسيم

Concentrate of poppy straw مركَّز قش الخشخاش

Cyclobarbital سيكلوباربيتال

 Cyclobarbital calcium سيكلوباربيتال الكالسيوم

- D - 

Delorazepam ديلورازيبام

Desomorphine ديسومورفين

 Desomorphine hydrobromide ديسومورفني هيدروبروميد

 Desomorphine hydrochloride ديسومورفني هيدروكلوريد

 Desomorphine sulfate كربيتيات الديسومورفني

DET (DET)داي إيثيل تريبتامين 

 Diethyltryptamine hydrochloride داي إيثيل تريبتامني هيدروكلوريد
Dexamfetamine ديكسامفيتامين

 Dexamfetamine adipate الديكسامفيتامني أديبات

 Dexamfetamine carboxymethylcellulose ديكسامفيتامني كربوكسي ميثيل سيلولوز 

 Dexamfetamine hydrochloride ديكسامفيتامني هيدروكلوريد

 Dexamfetamine pentobarbiturate ديكسامفيتامني بنتوباربيتيورات 

 Dexamfetamine phosphate الديكسامفيتامنيفوسفات 

 Dexamfetamine resinate راتنجات الديكسامفيتامني

 Dexamfetamine saccharate سكرات الديكسامفيتامني

 Dexamfetamine sulfate كربيتات الديكسامفيتامني

 Dexamfetamine tannate تانات الديكسامفيتامني

 Dexamfetamine tartrate طرطرات الديكسامفيتامني

Dextromoramide ديكستروموراميد

 Dextromoramide hydrochloride ديكسرتوموراميد هيدروكلوريد

 Dextromoramide tartrate طرطرات الديكسرتوموراميد

Dextropropoxyphene ديكستروبروبوكسيفين

 Dextropropoxyphene hydrochloride ديكسرتوبروبوكسيفني هيدروكلوريد

 Dextropropoxyphene napsylate نابسيالت الديكسرتوبروبوكسيفني

 Dextropropoxyphene resinate راتنجات الديكسرتوبروبوكسيفني

Diampromide ديامبروميد

 Diampromide sulfate كربيتات ديامربوميد

Diazepam ديازيبام

Diethylthiambutene داي إيثيل ثيامبيوثين

 Diethylthiambutene hydrochloride داي إيثيل ثيامبيوثني هيدروكلوريد



Difenoxin دايفينوكسين

 Difenoxin hydrochloride دايفينوكسني هيدروكلوريد

Dihydrocodeine دايهيدروكودايين

 Dihydrocodeine bitartrate بيطرطرات الدايهيدروكودايني

 Dihydrocodeine hydrochloride دايهيدروكودايني هيدروكلوريد 

 Dihydrocodeine phosphate فوسفات الدايهيدروكودايني

 Dihydrocodeine resinate راتنجات الدايهيدروكودايني

 Dihydrocodeine thiocyanate ثيوسيانات الدايهيدروكودايني

Dihydroetorphine دايهيدروإيتورفين

Dihydromorphine دايهيدرومورفين

 Dihydromorphine hydriodide دايهيدروإيتورفني هيدرو أيوديد 

 Dihydromorphine hydrochloride دايهيدرومورفني هيدروكلوريد 

 Dihydromorphine picrate بيكرات الدايهيدرومورفني

Dimenoxadol دايمينوكسادول

 Dimenoxadol hydrochloride داميينوكسادول هيدروكلوريد

Dimepheptanol دايميفيبتانول

 Dimepheptanol hydrochloride دامييفيبتانول هيدروكلوريد 

2,5-dimethoxyamfetamine (DMA) (DMA)دايميثوكسي أمفيثامين -5، 2

 dimethoxyamfetamine hydrochloride-2,5 دامييثوكسي أمفيثامني هيدروكلوريد -5، 2
2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine (DOET) (DOET)إيثيل أمفيتامين -4-دايميثوكسي-5، 2

 dimethoxy-4-ethylamfetamine hydrochloride-2,5 إيثيل أمفيثامني هيدروكلوريد-4-دامييثوكسي-5، 2

Dimethylthiambutene دايميثيل ثيامبوتين

 Dimethylthiambutene hydrochloride ميثيل ثيامبوتني هيدروكلوريدداي 

Dioxaphetyl butyrate  دايوكسافيتيلبيوتيرات 

 Dioxaphetyl butyrate hydrochloride دايوكسافتيل هيدروكلوريدبيوتريات 

Diphenoxylate دايفينوكسيالت

 Diphenoxylate hydrochloride هيدروكلوريد دايفينوكسيالت 

Dipipanone دايبيبانون

 Dipipanone hydrobromide دايبيبانون هيدروبروميد 

 Dipipanone hydrochloride دايبيبانون هيدروكلوريد 

 (DMHP) DMHP

 (DMT) DMT

 Dimethyltryptamine hydrochloride تريبتامني هيدروكلوريددامييثايل 

 Dimethyltryptamine methyliodide دامييثايل تريبتامني ميثيل ايوديد

Dronabinol درونابينول

Drotebanol دروتيبانول

- E - 



Ecgonine إكغونين

 Ecgonine benzoylester  إكغونني بنـزويل إسرت

 Ecgonine benzoylethylester إكغونني بنـزويل إيثيل إسرت 

 Ecgonine cinnamoylmethylester إكغونني سينامويل ميثيل إسرت 

 Ecgonine 2,6-dimethylbenzoylmethylester دامييثيل بنـزويل ميثيل إسرت اإلكغونني-2،6

 Ecgonine hydrochloride إكغونني هيدروكلوريد 

 Ecgonine methylester ميثيل إسرت اإلكغونني

 Ecgonine methylester hydrochloride ميثيل إسرت إكغونني هيدروكلوريد

 Ecgonine phenylacetylmethylester إكغونني فينيل أسيتيل ميثيل إسرت 

Estazolam إستازوالم

Ethchlorvynol إيثكلورفينول

Ethinamate إيثينامات

Ethyl loflazepate لوفالزيبات اإليثيل

N - إيثيل ميثيلين دايوكسي أمفيتامين(MDE) N-ethyl MDA (MDE)

N - إيثيل ميثيلني دايوكسي أمفيتامني هيدروكلوريد(MDE) N-ethyl MDA hydrochloride 

Ethylmethylthiambutene إيثيل ميثيل ثيامبيوتين

 Ethylmethylthiambutene hydrochloride إيثيل ميثيل ثيامبيوتني هيدروكلوريد

Ethylmorphine إيثيل المورفين

 Ethylmorphine camphosulfonate كامفو سلفونات إيثيل املورفني

 Ethylmorphine hydrobromide إيثيل مورفني هيدروبروميد

 Ethylmorphine hydrochloride إيثيل مورفني هيدروكلوريد

 Ethylmorphine methyliodide إيثيل مورفني ميثيل ايوديد

 Ethylmorphine phenylethylbarbiturate إيثيل مورفني فينيل إيثيل باربيتيورات 

Eticyclidine إتيسيكليدين

 Eticyclidine hydrochloride إتيسيكليدين هيدروكلوريد 

Etilamfetamine إتيالمفيتامين

 Etilamfetamine hydrochloride إتيالمفيتامني هيدروكلوريد 

Etonitazene إيتونيتازين

 Etonitazene hydrochloride إيتونيتازين هيدروكلوريد 

Etorphine إيتورفين

 Etorphine hydrochloride إيتورفني هيدروكلوريد 

 Etorphine 3-methylether ميثيل إيثر اإليتورفني-3

Etoxeridine إيتوكسيريدين

 Etoxeridine hydrochloride إيتوكسرييدين هيدروكلوريد 

Etryptamine إيتريبتامين

 Etryptamine acetate أسيتات اإليرتيبتامني

 Etryptamine hydrochloride إيرتيبتامني هيدروكلوريد



- F - 

Fencamfamin فينكامفامين

 Fencamfamin hydrochloride فينكامفامني هيدروكلوريد

Fenetylline فينيتيلين

 Fenetylline hydrochloride فنيتيلني هيدروكلوريد

 Fenproporex فينبروبوريكس

 Fenproporex diphenylacetate دايفينيل أسيتات الفينربوبوريكس

 Fenproporex hydrochloride هيدروكلوريد  فينربوبوريكس

 Fenproporex resinate راتنجات الفينربوبوريكس

Fentanyl فينتانيل

 Fentanyl citrate سيرتات الفينتانيل

Fludiazepam فلوديازيبام

Flunitrazepam فلونيترازيبام

Flurazepam فلورازيبام

 Flurazepam hydrochloride فلورازيبام هيدروكلوريد 

Furethidine فوريثيدين

 Furethidine hydrobromide فوريثيدين هيدروبروميد 

 Furethidine methyliodide فوريثيدين ميثيل أيوديد 

 Furethidine picrate بيكرات الفوريثيدين

- G - 

 GHB (GHB)غاما هيدروكسي بوتيرات 

  GHB GHB sodium)(صوديوم الصوديوم  غاما هيدروكسي بيوتريات

Glutethimide غلوتيثيميد

- H - 

Halazepam هاالزيبام

Haloxazolam هالوكسازوالم

Heroin هيروين

 Heroin hydrochloride هريوين هيدروكلوريد 

 Heroin methyliodide هريوين ميثيل أيوديد 

Hydrocodone هيدروكودون

 Hydrocodone bitartrate بيطرطرات اهليدروكودون

 Hydrocodone citrate سيرتات اهليدروكودون
 Hydrocodone hydriodide هيدرو أيوديد هيدروكودون 

 Hydrocodone hydrochloride هيدروكودون هيدروكلوريد 

 Hydrocodone methiodide ميثييوديد اهليدروكودون

 Hydrocodone phosphate فوسفات اهليدروكودون

 Hydrocodone resinate راتنجات اهليدروكودون



 Hydrocodone terephthalate ترييفتاالت اهليدروكودون

Hydromorphinol هيدرومورفينول

 Hydromorphinol bitartrate بيطرطرات اهليدرومورفينول

 Hydromorphinol hydrochloride هيدرومورفينول هيدروكلوريد 

Hydromorphone هيدرومورفون

 Hydromorphone hydrochloride هيدرومورفون هيدروكلوريد 

 Hydromorphone sulfate كربيتات اهليدرومورفون

 Hydromorphone terephthalate تريفتاالت اهليدرومورفون

-Nهيدروكسي ميثيلين دايوكسي أمفيتامين N-hydroxy MDA

–N هيدروكلوريدميثيلني دايوكسي أمفيتامني هيدروكسي N-hydroxy MDA hydrochloride 
Hydroxypethidine هيدروكسي بيثيدين

 Hydroxypethidine hydrochloride هيدروكسي بيثيدين هيدروكلوريد

- I - 

Isomethadone إيسوميثادون

 Isomethadone hydrobromide إيسوميثادون هيدروبروميد
 Isomethadone hydrochloride إيسوميثادون هيدروكلوريد

- K - 

Ketazolam كيتازوالم

Ketobemidone كيتوبميدون

 Ketobemidone hydrochloride كيتومبيدون هيدروكلوريد 

- L - 

Lefetamine ليفيتامين

 Lefetamine hydrochloride ليفيتامني هيدروكلوريد

Levamfetamine ليفامفيتامين

  Levamfetamine alginate جلينات الليفامفيتامنيأ

 Levamfetamine succinate سكسينات الليفامفيتامني

 Levamfetamine sulfate كربيتات الليفامفيتامني

 Levometamfetamine ليفوميتامفيتامين

 Levometamfetamine hydrochloride ليفوميتامفيتامني هيدروكلوريد 

Levomethorphan ليفوميثورفان

 Levomethorphan hydrobromide ليفوميثورفان هيدروبروميد 

 Levomethorphan tartrate طرطرات الليفوميثورفان

Levomoramide ليفوموراميد

 Levomoramide dihydrochloride ليفوموراميد دايهيدروكلوريد 

Levophenacylmorphan ليفوفيناسيل مورفان

 Levophenacylmorphan hydrochloride ليفوفيناسيل مورفان هيدروكلوريد 

 Levophenacylmorphan methylsulfonate سلفونات الليفوفيناسيل مورفانميثيل 



Levorphanol ليفورفانول

 Levorphanol hydrochloride ليفورفانول هيدروكلوريد 

 Levorphanol tartrate الليفورفانول طرطرات

Loprazolam لوبرازوالم

 Loprazolam mesilate اللوبرازوالمميسيالت 

 Lorazepam لورازيبام

  Lorazepam mesilate ميسيالت اللورازيبام

  Lorazepam pivalate بيفاالت اللورازيبام

Lormetazepam لورميتازيبام

Lysergide-(+) ليسرجيد-(+)

-dطرطرات الليسرجيد Lysergide d-tartrate 

- M - 

Mazindol مازيندول

Mecloqualone ميكلوكوالون

 Mecloqualone hydrochloride ميكلوكوالون هيدروكلوريد 

Medazepam ميدازيبام

 Medazepam dibunate امليدازيبام دبوناتداي

 Medazepam hydrochloride هيدروكلوريد ميدازيبام 

 Mefenorex ميفينوريكس

 Mefenorex hydrochloride ميفينوريكس هيدروكلوريد 

Meprobamate ميبروبامات

Mescaline ميسكالين

 Mescaline aurichloride أوريكلوريد امليسكالني

 Mescaline hydrochloride هيدروكلوريد ميسكالني 

 Mescaline picrate بيكرات امليسكالني

 Mescaline platinichloride كلوريد بالتينات امليسكالني

 Mescaline sulfate كربيتات امليسكالني

Mesocarb ميسوكارب

Metamfetamine ميتامفيتامين

 Metamfetamine hydrochloride ميتامفيتامني هيدروكلوريد 

 Metamfetamine sulfate كربيتات امليتامفيتامني

 Metamfetamine tartrate امليتامفيتامني طرطرات

Metamfetamine racímate راسيمات الميتامفيتامين

 Metamfetamine racemate hydrochloride ميتامفيتامني راسيمات هيدروكلوريد

 Metazocine ميتازوسين

 Metazocine hydrobromide ميتازوسني هيدروبروميد 

 Metazocine hydrochloride ميتازوسني هيدروكلوريد 



 Methadone ميثادون

  Methadone hydrobromide ميثادون هيدروبروميد 

  Methadone hydrochloride ميثادون هيدروكلوريد 

-dميثادون d-methadone

d-ميثادون هيدروكلوريد d-methadone hydrochloride  

l -ميثادون l-methadone

 l-methadone bitartrate ميثادون-lبيطرطرات 

l-ميثادون هيدروكلوريد l-methadone hydrochloride  
 Methadone intermediate وسيط الميثادون

 Methaqualone ميثاكوالون

  Methaqualone hydrochloride  ميثاكوالون هيدروكلوريد

  Methaqualone resinate راتنجات امليثاكوالون

 Methcathinone ميثكاثينون

 Methcathinone hydrochloride  ميثكاثينون هيدروكلوريد

 5-methoxy-3,4-methylenedioxyamfetamine (MMDA)ميثيلين دايوكسي أمفيتامين -4،3ميثوكسي- 5

(MMDA) 

 methoxy-3,4-methylenedioxyamfetamine-5 ميثيلني دايوكسي أمفيتامني هيدروكلوريد-4،3ميثوكسي -5

hydrochloride 

methylaminorex-4 ميثيل أمينوريكس- 4

 methylaminorex hydrochloride-4 ميثيل أمينوريكس هيدروكلوريد-4

Methyldesorphine ميثيل ديسورفين

 Methyldesorphine hydrochloride ميثيل ديسورفني هيدروكلوريد

Methyldihydromorphine ميثيل دايهيدروموفين

3,4-methylenedioxymetamfetamine (MDMA) (MDMA)ميثيلين دايوكسي ميتامفيتامين -4،3

 methylenedioxymetamfetamine hydrochloride-3,4 ميثيلني دايوكسي ميتامفيتامني هيدروكلوريد-4،3

methylfentanyl-3 ميثيل فينتانيل- 3

 methylfentanyl hydrochloride-3 ميثيل فينتانيل هيدروكلوريد-3

Methylphenidate فينيدات الميثيل

 Methylphenidate hydrochloride فينيدات امليثيل هيدروكلوريد

Methylphenobarbital ميثيل فينوباربيتال

 Methylphenobarbital sodium ميثيل فينوباربيتال الصوديوم

methylthiofentanyl-3 ميثيل ثيوفينتانيل- 3

 methylthiofentanyl hydrochloride-3 امليثيل ثيوفينتانيل هيدروكلوريد-3

 (+)-cis -3- أ  2يد 2/1امليثيل ثيوفينتانيل هيدروكلوريد (+)-cis-3-methylthiofentanyl hydrochloride.½H20 

Methyprylon ميثيبريلون

Metopon ميتوبون

 Metopon hydrochloride ميتوبون هيدروكلوريد 



Midazolam ميدازوالم

 Midazolam hydrochloride ميدازوالم هيدروكلوريد 

 Midazolam maleate امليدازوالمماليات 

Moramide intermediate وسيط الموراميد

Morpheridine مورفيريدين

 Morpheridine hydrochloride مورفرييدين هيدروكلوريد 

 Morpheridine picrate املورفرييدينبيكرات 

Morphine مورفين

 Morphine acetate املورفنيأسيتات 

 Morphine citrate سيرتات املورفني

 Morphine gluconate غلوكونات املورفني

 Morphine hydriodide مورفني هيدرو أيوديد 

 Morphine hydrobromide مورفني هيدروبروميد 

 Morphine hydrochloride مورفني هيدروكلوريد 

 Morphine hypophosphite هيبوفوسفيت املورفني

 Morphine isobutyrate إيسوبيوتريات املورفني

 Morphine lactate الكتات املورفني

 Morphine meconate ميكونات املورفني

 Morphine methylbromide مورفني ميثيل بروميد 

 Morphine methylchloride مورفني ميثيل كلوريد 

 Morphine methyliodide مورفني ميثيل يوديد 

 Morphine methylsulfonate ميثيل سلفونات املورفني 

 Morphine mucate موكات املورفني

 Morphine nitrate نيرتات املورفني

 Morphine phenylpropionate بروبيونات املورفنيفينيل 

 Morphine phosphate فوسفات املورفني

 Morphine phthalate فتاالت املورفني

 Morphine stearate ستيارات املورفني

 Morphine sulphate كربيتات املورفني

 Morphine tartrate طرطرات املورفني

 Morphine valerate فالريات املورفني

ميثوبروميد المورفين وغيره من مشتقات المورفين ذات النيتروجين 
 الخماسي التكافؤ

Morphine methobromide and other pentavalent

   nitrogen morphine derivatives

–N المورفينأكسيد Morphine-N-oxide

 Morphine-N-oxide quinate أكسيد N–كوينات املورفني 
 MPPP (MPPP)بروبيونات البيبيريدينول -4-فينيل- 4-ميثيل- 1

  MPPP hydrochloride بروبيونات بيبرييدينول هيدروكلوريد -4-فينيل-4-ميثيل-1



 4-MTA (MTA-4)ميثيلثيوفينيثيالمين -4- ألفا ميثيل

 MTA hydrochloride-4 ميثيلثيوفينيثيالمني هيدروكلوريد- 4- ألفا ميثيل
Myrophine ميروفين

 Myrophine hydrochloride مريوفني هيدروكلوريد 

- N - 

Nicocodine نيكوكودايين

 Nicocodine hydrochloride نيكوكودايني هيدروكلوريد

Nicodicodine نيكوداينيكويين (مستحضرات النيكوداينيكويين)

Nicomorphine نيكومورفين

 Nicomorphine hydrochloride نيكومورفني هيدروكلوريد 

Nimetazepam نيميتازيبام

Nitrazepam نيترازيبام

Noracymethadol نوراسيميثادول

 Noracymethadol gluconate غلوكونات النوراسيميثادول

 Noracymethadol hydrochloride نوراسيميثادول هيدروكلوريد 

Norcodeine نوركودايين

 Norcodeine acetate أسيتات النوركودايني

 Norcodeine hydriodide نوركودايني هيدرو أيوديد 

 Norcodeine hydrochloride نوركودايني هيدروكلوريد 

 Norcodeine nitrate نيرتات النوركودايني

 Norcodeine platinichloride كلوروبالتينات النوركودايني

 Norcodeine sulfate كربيتات النوركودايني

Nordazepam نوردازيبام

Norlevorphanol نورليفورفانول

 Norlevorphanol hydrobromide نورليفورفانول هيدروبروميد 

 Norlevorphanol hydrochloride نورليفورفانول هيدروكلوريد 

Normethadone نورميثادون

 -Normethadone 2,6-di-tert نفتالني دايسلفنونيت نورميثادون -بيوتايل-tert-داي -6،2
butyl naphthalindisulfonate 

 Normethadone hydrobromide نورميثادون هيدروبروميد 

 Normethadone hydrochloride نورميثادون هيدروكلوريد 

 Normethadone methyliodide نورميثادون ميثيل يوديد 

 Normethadone oxalate أوكساالت النورميثادون

 Normethadone picrate بيكرات النورميثادون

Normorphine نورمورفين

 Normorphine hydrochloride نورمورفني هيدروكلوريد 

Norpipanone نوربيبانون



 Norpipanone hydrobromide نوربيبانون هيدروبروميد 

 Norpipanone hydrochloride نوربيبانون هيدروكلوريد 

- O - 

Opium أفيون

 Medicinal opium أفيون طيب

  Mixed alkaloids of opium قلويدات األفيون املختلطة

 Prepared opium املستحضراألفيون 

Oxazepam أوكسازيبام

 Oxazepam hemisuccinate هيميسكسينات األوكسازيبام

 Oxazepam succinate سكسينات األوكسازيبام

 Oxazepam valproate فالربوات األوكسازيبام

Oxazolam أوكسازوالم

Oxycodone أوكسيكودون

 Oxycodone bitartrate األوكسيكودونبيطرطرات 

 Oxycodone camphosulfonate كامفو سلفونات األوكسيكودون

 Oxycodone hydrochloride أوكسيكودون هيدروكلوريد 

 Oxycodone pectinate بكتينات األوكسيكودون

 Oxycodone phenylpropionate بروبيونات األوكسيكودونفينيل 

 Oxycodone phosphate فوسفات األوكسيكودون

 Oxycodone terephthalate ترييفتاالت األوكسيكودون

Oxymorphone أوكسيمورفون

 Oxymorphone hydrochloride أوكسيمورفون هيدروكلوريد 

- P - 

Para-fluorofentanyl فلوروفينتانيل-بارا

 Para-fluorofentanyl hydrochloride هيدروكلوريد فلوروفينتانيل-بارا

Parahexyl باراهكسيل

 Para-methoxyamfetamine (PMA) (PMA)ميثوكسي أمفيتامين -بارا

 Para-methoxyamfetamine hydrochloride هيدروكلوريد ميثوكسي أمفيتامني-بارا

Pemoline بيمولين

 Pemoline copper بيمولني النحاس 

 Pemoline iron بيمولني احلديد 

 Pemoline magnesium بيمولني املغنيسيوم 

 Pemoline nickel بيمولني النيكل 

Pentazocine بنتازوسين

 Pentazocine hydrochloride بنتازوسني هيدروكلوريد 

 Pentazocine lactate الكتات البنتازوسني

Pentobarbital بنتوباربيتال



 Pentobarbital calcium بنتوباربيتال الكالسيوم 

 Pentobarbital sodium بنتوباربيتال الصوديوم 

 PEPAP (PEPAP)أسيتات البيبيريدينول -4-فينيل-4- فينيثيل- 1

  PEPAP hydrochloride أسيتات بيبرييدينول هيدروكلوريد -4-فينيل-4-فينيثيل-1

 Pethidine بيثيدين

 Pethidine hydrochloride بيثيدين هيدروكلوريد 

Pethidine intermediate A ألف البثيدين وسيط

Pethidine intermediate B باء البثيدين وسيط

 Pethidine intermediate B hydrobromide باء هيدروبروميد البثيدين وسيط

 Pethidine intermediate B hydrochloride وسيط البثيدين باء هيدروكلوريد

Pethidine intermediate C وسيط البثيدين جيم

Phenadoxone فينادوكسون

  Phenadoxone hydrochloride فينادوكسون هيدروكلوريد

Phenampromide فينامبروميد

  Phenampromide hydrochloride فينامربوميد هيدروكلوريد

Phenazocine فينازوسين

 Phenazocine hydrobromide هيدروبروميد فينازوسني

 Phenazocine hydrochloride فينازوسني هيدروكلوريد

 Phenazocine methylsulfonate ميثيل سلفونات الفينازوسني 

Phencyclidine فينسيكليدين

 Phencyclidine hydrobromide فينسيكليدين هيدروبروميد 

 Phencyclidine hydrochloride فينسيكليدين هيدروكلوريد 

Phendimetrazine فنديمترازين

 Phendimetrazine bitartrate بيطرطرات الفندميرتازين

 Phendimetrazine hydrochloride فندميرتازين هيدروكلوريد 

 Phendimetrazine pamoate (embonate) فندميرتازين باموات (إمبونات) 

Phenmetrazine فنمترازين

 Phenmetrazine hydrochloride فنمرتازين هيدروكلوريد 

 Phenmetrazine sulfate كربيتات الفنمرتازين

 Phenmetrazine tartrate طرطرات الفنمرتازين

 Phenmetrazine theoclate (8-chlorotheophyllinate) فيللينات) الفنمرتازين-كلوروثيو-8(تيوكالت 

Phenobarbital فينوباربيتال

 Phenobarbital ammonium فينوباربيتال األمونيوم 

 Phenobarbital calcium فينوباربيتال الكالسيوم 

 Phenobarbital cathine كاثني الفينوباربيتال

 Phenobarbital diethylamine داي إيثيل أمينو فينوباربيتال

 Phenobarbital diethylaminoethanol فينوباربيتال داي إيثيل أمينو إيثانول 



 Phenobarbital lysidine ليسيدين الفينوباربيتال

 Phenobarbital magnesium فينوباربيتال املغنيسيوم 

 Phenobarbital propylhexedrine فينوباربيتال بروبيل هكسيدرين 

 Phenobarbital quinidine فينوباربيتال كوينيدين 

 Phenobarbital sodium فينوباربيتال الصوديوم 

 Phenobarbital sodium magnesium فينوباربيتال الصوديوم واملغنيسيوم 

 Phenobarbital sparteine سبارتيني الفينوباربيتال

 Phenobarbital tetramethylammonium ترتا ميثيل أمونيوم فينوباربيتال

 Phenobarbital yohimbine يومهبيني الفينوباربيتال

 Phenomorphan فينومورفان

 Phenomorphan hydrobromide هيدروبروميد فينومورفان 

 Phenomorphan methylbromide فينومورفان ميثيل بروميد 

 Phenomorphan tartrate طرطرات الفينومورفان

Phenoperidine فينوبيريدين

  Phenoperidine hydrochloride فينوبرييدين هيدروكلوريد 

 Phentermine فينتيرمين

 Phentermine hydrochloride فينتريمني هيدروكلوريد 

 Phentermine resinate راتنجات الفينتريمني

 Pholcodine فولكودين

 Pholcodine citrate سيرتات الفولكودين

 Pholcodine guaiacolsulfonate غواياكول سولفونات الفولكودين

 Pholcodine hydrochloride فولكودين هيدروكلوريد 

 Pholcodine phenylacetate فولكودين فينيل أسيتات 

 Pholcodine phosphate فوسفات الفولكودين

 Pholcodine sulfonate سلفونات الفولكودين

 Pholcodine tartrate طرطرات الفولكودين

 Piminodine  بيمينودين

 Piminodine hydrochloride بيمينودين هيدروكلوريد 

 Piminodine ethylsulfonate (esylate) إيثيل سلفونات (إيسيالت) البيمينودين

Pinazepam بينازيبام

Pipradrol بيبرادرول

  Pipradrol hydrochloride بيربادرول هيدروكلوريد 

Piritramide بيريتراميد

Prazepam برازيبام

 Proheptazine بروهبتازين

 Proheptazine citrate سيرتات الربوهبتازين

 Proheptazine hydrobromide بروهبتازين هيدروبروميد 



 Proheptazine hydrochloride بروهبتازين هيدروكلوريد 

Properidine بروبيريدين

  Properidine hydrochloride بروبرييدين هيدروكلوريد 

Propiram بروبيرام

  Propiram fumarate فومارات الربوبريام

Psilocine, Psilotsin بسيلوسين، بسيلوتسين

Psilocybine بسيلوسيبين

  Psilocybine hydrochloride بسيلوسيبني هيدروكلوريد 

Pyrovalerone بيروفاليرون

  Pyrovalerone hydrochloride بريوفالريون هيدروكلوريد 

- R - 

 Racemethorphan راسيميثورفان

 Racemethorphan hydrobromide راسيميثورفان هيدروبروميد 

 Racemethorphan tartrate طرطرات الراسيميثورفان

 Racemoramide  راسيموراميد

 Racemoramide bitartrate بيطرطرات الراسيموراميد

 Racemoramide dihydrochloride راسيموراميد دايهيدروكلوريد

 Racemorphan راسيمورفان

 Racemorphan hydrobromide راسيمورفان هيدروبروميد 

 Racemorphan hydrochloride راسيمورفان هيدروكلوريد 

 Racemorphan tartrate طرطرات الراسيمورفان

Remifentanil ريميفينتانيل

  Remifentanil hydrochloride رمييفينتانيل هيدروكلوريد 

Rolicyclidine روليسيكليدين

- S - 

Secbutabarbital سيكبوتاباربيتال

  Secbutabarbital sodium سيكبوتاباربيتال الصوديوم 

 Secobarbital  سيكوباربيتال

 Secobarbital calcium سيكوباربيتال الكالسيوم 

 Secobarbital resinate راتنجات سيكوباربيتال

 Secobarbital sodium سيكوباربيتال الصوديوم 

STP, DOM (STP, DOM)دايميثوكسي ميثيل أمفيتامين 

  STP, DOM hydrochloride دامييثوكسي ميثيل أمفيتامني هيدروكلوريد

Sufentanil سوفينتانيل

  Sufentanil citrate سيرتات السوفينتانيل

- T - 

Temazepam تيمازيبام



Tenamfetamine (MDA) (MDA)تينامفيتامين 

  Tenamfetamine hydrochloride تينامفيتامني هيدروكلوريد 

Tenocyclidine تينوسيكليدين

  Tenocyclidine hydrochloride تينوسيكليدين هيدروكلوريد 

Tetrahydrocannabinol تتراهيدروكانابينول

Tetrazepam تيترازيبام

Thebacon ثيباكون

  Thebacon hydrochloride ثيباكون هيدروكلوريد 

 Thebaine ثيبين

 Thebaine hydrochloride ثيبني هيدروكلوريد 

 Thebaine oxalate أوكساالت الثيبني

 Thebaine salicylate ساليسيالت الثيبني

 Thebaine tartrate طرطرات الثيبني

Thiofentanyl ثيوفينتانيل

  Thiofentanyl hydrochloride هيدروكلوريد ثيوفينتانيل 

Tilidine تيليدين

  Tilidine hydrochloride تيليدين هيدروكلوريد 

Triazolam تريازوالم

Trimeperidine تريميبيريدين

  Trimeperidine hydrochloride ترمييبرييدين هيدروكلوريد

3,4,5-trimethoxyamfetamine (TMA) (TMA)تراي ميثوكسي أمفيتامين -5،4،3

 trimethoxyamfetamine hydrochloride-3,4,5 تراي ميثوكسي أمفيتامني هيدروكلوريد-5،4،3

- V - 

Vinylbital فينيلبيتال

- Z - 

Zipeprol زيبيبرول

 Zipeprol dihydrochloride هيدروكلوريد داي زيبيربول

Zolpidem زولبيديم

 Zolpidem tartrate طرطرات الزولبيدمي

  



 - أ  -

  إتيسيكليدين

 إتيسيكليدين هيدروكلوريد 

Eticyclidine

Eticyclidine hydrochloride 

  إتيالمفيتامين

 إتيالمفيتامني هيدروكلوريد 

Etilamfetamine

Etilamfetamine hydrochloride 

Estazolam إستازوالم

Acetorphine أسيتورفين

  أسيتيل دايهيدروكودايين

 أسيتيل دايهيدروكودايني هيدروكلوريد

Acetyldihydrocodeine

Acetyldihydrocodeine hydrochloride 

Acetylmethadol أسيتيل ميثادول

 Acetyl-alpha-methylfentanyl ميثيل فينتانيل- ألفا- أسيتيل
  أفيون

  األفيون املستحضر

  أفيون طيب

 قلويدات األفيون املختلطة

Opium

Prepared opium  

Medicinal opium  

Mixed alkaloids of opium  

  إكغونين

  بنـزويل إسرت اإلكغونني

  بنـزويل إيثيل إسرت اإلكغونني

  داي  ميثيل بنـزويل ميثيل إسرت اإلكغونني-6،2

  سينامويل ميثيل إسرت اإلكغونني

  فينيل أسيتيل ميثيل إسرت اإلكغونني

  ميثيل إسرت اإلكغونني

  إكغونني هيدروكلوريد 

 ميثيل إسرت هيدروكلوريدإكغونني 

Ecgonine

Ecgonine benzoylester  

Ecgonine benzoylethylester  

Ecgonine 2,6-dimethylbenzoylmethylester  

Ecgonine cinnamoylmethylester  

Ecgonine phenylacetylmethylester  

Ecgonine methylester  

Ecgonine hydrochloride  

Ecgonine methylester hydrochloride 

Alprazolam ألبرازوالم

  (MTA-4)ميثيلثيوفينيثيالمين - 4-ألفا ميثيل

 ميثيلثيوفينيثيالمني هيدروكلوريد-4-ألفا ميثيل

4-MTA 

4-MTA hydrochloride 

  ألفابرودين

 ألفابرودين هيدروكلوريد 

Alphaprodine

Alphaprodine hydrochloride 

  ألفاسيتيل ميثادول

 ألفاسيتيل ميثادول هيدروكلوريد 

Alphacetylmethadol

Alphacetylmethadol hydrochloride 

Alphameprodine ألفاميبرودين

Alphamethadol ألفاميثادول

  ميثيل ثيوفينتانيل-ألفا

  ثيوفينتانيل هيدروكلوريدميثيل -ألفا

Alpha-methylthiofentanyl

Alpha-methylthiofentanyl hydrochloride 

  ميثيل فينتانيل-ألفا

 ميثيل فينتانيل هيدروكلوريد-ألفا

Alpha-methylfentanyl

Alpha-methylfentanyl hydrochloride 

  ألوباربيتال

 أمينوفينازون-ألوباربيتال

Allobarbital

Allobarbital-aminophenazone 

Allylprodine  الليل  برودين



 Allylprodine hydrochloride الليل  برودين هيدروكلوريد

  أمفيبرامون

  راتنجات األمفيربامون

  غلوتامات األمفيربامون

 األمفيربامون هيدروكلوريد

Amfepramone

Amfepramone resinate  

Amfepramone glutamate  

Amfepramone hydrochloride 

  أمفيتامين

  أديبات األمفيتامني

  أسبارتات األمفيتامني

  كلوروفينوكسي) األمفيتامني-4أسيتات (

  أمفيتامني أسيتيل ساليسيالت 

p-أمينوفينيل أسيتات األمفيتامني  

  بنتوباربيتيورات األمفيتامني

  تانات األمفيتامني

  األمفيتامنيراتنجات 

  طرطرات األمفيتامني

  فوسفات األمفيتامني

  كربيتات األمفيتامني

 أمفيتامني هيدروكلوريد 

Amfetamine

Amfetamine adipate  

Amfetamine aspartate  

Amfetamine (4-chlorophenoxy) acetate  

Amfetamine acetylsalicylate  

Amfetamine p-aminophenylacetate   

Amfetamine pentobarbiturate  

Amfetamine tannate  

Amfetamine resinate  

Amfetamine tartrate  

Amfetamine phosphate  

Amfetamine sulfate  

Amfetamine hydrochloride 

  أموباربيتال

  راتنجات األموباربيتال

  مأموباربيتال صوديو 

Amobarbital

Amobarbital resinate  

Amobarbital sodium 

  أمينوركس

  فيومارات األمينوركس

 أمينوركس هيدروكلوريد 

Aminorex

Aminorex fumarate  

Aminorex hydrochloride 

  أمينيبتين

 األمينيبتني هيدروكلوريد 

Amineptine

Amineptine hydrochloride 

  أنيليريدين

  فوسفات األنيلرييدين

 هيدروكلوريد األنيلرييدين

Anileridine

Anileridine phosphate  

Anileridine dihydrochloride 

Oxazolam أوكسازوالم

  أوكسازيبام

  سكسينات األوكسازيبام

  فالربوات األوكسازيبام

 هيميسكسينات األوكسازيبام

Oxazepam

Oxazepam succinate  

Oxazepam valproate  

Oxazepam hemisuccinate 

–N المورفينأكسيد  

 أكسيدN–كوينات املورفني 

Morphine-N-oxide

Morphine-N-oxide quinate 
  أوكسيكودون

  بكتينات األوكسيكودون

  ترييفتاالت األوكسيكودون

  األوكسيكودونبيطرطرات 

Oxycodone

Oxycodone pectinate  

Oxycodone terephthalate  

Oxycodone bitartrate  



  فوسفات األوكسيكودون

  أوكسيكودون فينيل بروبيونات 

  أوكسيكودون كامفو سلفونات 

 هيدروكلوريد أوكسيكودون 

Oxycodone phosphate  

Oxycodone phenylpropionate  

Oxycodone camphosulfonate  

Oxycodone hydrochloride 

  أوكسيمورفون

 أوكسيمورفون هيدروكلوريد 

Oxymorphone

Oxymorphone hydrochloride 

  إيتريبتامين

  أسيتات اإليرتيبتامني

 إيرتيبتامني هيدروكلوريد 

Etryptamine

Etryptamine acetate  

Etryptamine hydrochloride 

  إيتورفين

  ميثيل إيرت اإليتورفني-3

 إيتورفني هيدروكلوريد 

Etorphine

Etorphine 3-methylether  

Etorphine hydrochloride 

  إيتوكسيريدين

 إيتوكسرييدين هيدروكلوريد 

Etoxeridine

Etoxeridine hydrochloride 

  إيتونيتازين

 إيتونيتازين هيدروكلوريد 

Etonitazene

Etonitazene hydrochloride 

Ethchlorvynol إيثكلورفينول

  إيثيل المورفين

  مورفني فينيل إيثيل باربيتيورات إيثيل 

  كامفو سلفونات إيثيل املورفني

  إيثيل مورفني ميثيل ايوديد

  إيثيل مورفني هيدروبروميد

 إيثيل مورفني هيدروكلوريد

Ethylmorphine

Ethylmorphine phenylethylbarbiturate  

Ethylmorphine camphosulfonate  

Ethylmorphine methyliodide  

Ethylmorphine hydrobromide  

Ethylmorphine hydrochloride 

  إيثيل ميثيل ثيامبوتين

 إيثيل ميثيل ثيامبوتني هيدروكلوريد

Ethylmethylthiambutene

Ethylmethylthiambutene hydrochloride 

N- إيثيل ميثيلين دايوكسي أمفيتامين(MDE)  

N- إيثيل ميثيلني دايوكسي أمفيتامني هيدروكلوريد(MDE) 

N-ethyl MDA (MDE)

N-ethyl MDA hydrochloride 

Ethinamate إيثينامات

  إيسوميثادون

  إيسوميثادون هيدروبروميد

 إيسوميثادون هيدروكلوريد

Isomethadone

Isomethadone hydrobromide   

Isomethadone hydrochloride 

 - ب  -

  فلوروفينتانيل- بارا

 هيدروكلوريد فلوروفينتانيل-بارا

Para-fluorofentanyl

Para-fluorofentanyl hydrochloride 

  (PMA)ميثوكسي أمفيتامين - بارا

 هيدروكلوريد ميثوكسي أمفيتامني-بارا

Para-methoxyamfetamine (PMA) 

Para-methoxyamfetamine hydrochloride 

Parahexyl باراهكسيل

  باربيتال

  باربيتال الصوديوم 

  باربيتال الكالسيوم 

Barbital

Barbital sodium  

Barbital calcium  



 Barbital magnesium  مباربيتال املغنيسيو 

Prazepam برازيبام

  بروبيرام

 الربوبريامفيومارات 

Propiram

Propiram fumarate  

  بروبيريدين

 بروبرييدين هيدروكلوريد 

Properidine

Properidine hydrochloride  

Brotizolam بروتيزوالم

  (DOB)بروالمفيتامين 

 بروالمفيتامني هيدروكلوريد 

Brolamfetamine (DOB)

Brolamfetamine hydrochloride 

Bromazepam برومازيبام

  بروهبتازين

  سيرتات الربوهبتازين

  بروهبتازين هيدروبروميد 

 بروهبتازين هيدروكلوريد 

Proheptazine 

Proheptazine citrate  

Proheptazine hydrobromide  

Proheptazine hydrochloride 

Bezitramide بزيتراميد

  بسيلوسيبين

 بسيلوسيبني هيدروكلوريد 

Psilocybine

Psilocybine hydrochloride  

Psilocine, Psilotsin بسيلوسين، بسيلوتسين

  بنتازوسين

  الكتات البنتازوسني

 بنتازوسني هيدروكلوريد 

Pentazocine

Pentazocine lactate  

Pentazocine hydrochloride 

  بنتوباربيتال

  بنتوباربيتال الصوديوم 

 بنتوباربيتال الكالسيوم 

Pentobarbital

Pentobarbital sodium  

Pentobarbital calcium 

  بنـزفيتامين

 بنـزفيتامني هيدروكلوريد 

Benzfetamine

Benzfetamine hydrochloride 

  بنـزيثيدين

  بنـزيثيدين هيدروبروميد 

 بنـزيثيدين هيدروكلوريد 

Benzethidine

Benzethidine hydrobromide  

Benzethidine hydrochloride 

  بنـزيل مورفين

  بنـزيل مورفني ميثيل سلفونات

 بنـزيل مورفني هيدروكلوريد 

Benzylmorphine

Benzylmorphine methylsulfonate  

Benzylmorphine hydrochloride  

  بوبرينوفين

 هيدروكلوريد بوبرينوفني 

Buprenorphine

Buprenorphine hydrochloride 

Butalbital بوتالبيتال

Butobarbital بوتوباربيتال

  دايوكسافيتيلبيوتيرات 

 بوتريات دايوكسافيتيل هيدروكلوريد

Dioxaphetyl butyrate

Dioxaphetyl butyrate hydrochloride 

  بيبرادرول

 بيربادرول هيدروكلوريد 

Pipradrol

Pipradrol hydrochloride  



  بيتابرودين

 بيتابرودين هيدروكلوريد 

Betaprodine

Betaprodine hydrochloride 

Betacetylmethadol بيتاسيتيل ميثادول

Betameprodine بيتاميبرودين

Betamethadol بيتاميثادول

  هيدروكسي فينتانيل- بيتا

 هيدروكسي فينتانيل هيدروكلوريد-بيتا

Beta-hydroxyfentanyl

Beta-hydroxyfentanyl hydrochloride 

  ميثيل فينتانيل-3- هيدروكسي- بيتا

  ميثيل فينتانيل هيدروكلوريد-3-هيدروكسي-بيتا

  ميثيل -3-هيدروكسي-بيتا-cis-(+)هيدروكلوريد 
 أ 2يد 4/1فينتانيل 

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl 
Beta-hydroxy-3-methylfentanyl hydrochloride  

(+)-cis-beta-hydroxy-3-methylfentanyl 

hydrochloride.1/4 H20 

  بيثيدين

 بيثيدين هيدروكلوريد 

Pethidine 

Pethidine hydrochloride 

  بيروفاليرون

 بريوفالريون هيدروكلوريد 

Pyrovalerone

Pyrovalerone hydrochloride  

Piritramide بيريتراميد

  بيمولين

  بيمولني احلديد 

  بيمولني املغنيسيوم 

  بيمولني النحاس 

 بيمولني النيكل 

Pemoline

Pemoline iron  

Pemoline magnesium  

Pemoline copper  

Pemoline nickel 

   بيمينودين

  بيمينودين إيثيل سلفونات (إيسيالت) 

 بيمينودين هيدروكلوريد

Piminodine 

Piminodine ethylsulfonate (esylate)  

Piminodine hydrochloride 

Pinazepam بينازيبام

 - ت  -

Tetrahydrocannabinol تتراهيدروكانابينول

Triazolam تريازوالم

  تريميبيريدين

 ترمييبرييدين هيدروكلوريد 

Trimeperidine

Trimeperidine hydrochloride  

Tetrazepam تيترازيبام

  تيليدين

 تيليدين هيدروكلوريد 

Tilidine

Tilidine hydrochloride  

Temazepam تيمازيبام

  (MDA)تينامفيتامين 

 تينامفيتامني هيدروكلوريد 

Tenamfetamine (MDA)

Tenamfetamine hydrochloride  

  تينوسيكليدين

 تينوسيكليدين هيدروكلوريد 

Tenocyclidine

Tenocyclidine hydrochloride  

 - ث  -



  (TMA)ثالثي ميثوكسي أمفيتامين - 5,4,3

 أمفيتامني هيدروكلوريدترامييثوكسي -5،4،3

3,4,5-trimethoxyamfetamine (TMA)

3,4,5-trimethoxyamfetamine hydrochloride 

  (DET)داي  إيثيل التريبتامين 

 داي  إيثيل الرتيبتامني هيدروكلوريد

DET

Diethyltryptamine hydrochloride 
  داي  إيثيل ثيامبوثين

 إيثيل ثيامبوثني هيدروكلوريدداي  

Diethylthiambutene

Diethylthiambutene hydrochloride 

  دايمبروميد

 كربيتات الداميربوميد

Diampromide

Diampromide sulfate 

  دايبيبانون

  هيدروبروميد دايبيبانون

 دايبيبانونهيدروكلوريد 

Dipipanone

Dipipanone hydrobromide  

Dipipanone hydrochloride 

  دايفينوكسيالت

 دايفينوكسالت هيدروكلوريد

Diphenoxylate

Diphenoxylate hydrochloride 

  دايفينوكسين

 دايفينوكسني هيدروكلوريد 

Difenoxin

Difenoxin hydrochloride 

  دايميفيبتانول

 دامييفيبتانول هيدروكلوريد 

Dimepheptanol

Dimepheptanol hydrochloride 

  دايمينوكسادول

 داميينوكسادول هيدروكلوريد 

Dimenoxadol

Dimenoxadol hydrochloride 

  دايهيدروكودايين

  بيطرطرات دايهيدروكودايني

  ثيوسيانات دايهيدروكودايني

  راتنجات دايهيدروكودايني

  فوسفات دايهيدروكودايني

 هيدروكلوريددايهيدروكودايني 

Dihydrocodeine

Dihydrocodeine bitartrate  

Dihydrocodeine thiocyanate  

Dihydrocodeine resinate  

Dihydrocodeine phosphate  

Dihydrocodeine hydrochloride 

  دايهيدرومورفين

  بيكرات دايهيدرومورفني

  دايهيدرومورفني هيدروكلوريد 

 هيدرو أيوديد دايهيدرومورفني 

Dihydromorphine

Dihydromorphine picrate  

Dihydromorphine hydrochloride  

Dihydromorphine hydriodide 

  (DMA)دايميثوكسي أمفيثامين - 2،5

 دامييثوكسي أمفيثامني هيدروكلوريد -2،5

2,5-dimethoxyamfetamine (DMA)

2,5-dimethoxyamfetamine hydrochloride 
  (DOET)إيثيل أمفيتامين - 4- دايميثوكسي- 5، 2

 إيثيل أمفيثامني هيدروكلوريد-4-دامييثوكسي-5، 2

2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine (DOET)

2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine hydrochloride 

  (2C-B)دايميثوكسي فينيل إيثيل أمين 

 فينيل إيثيل أمني هيدروكلوريددامييثوكسي 

2C-B

2C-B hydrochloride 

  (STP, DOM)دايميثوكسي ميثيل أمفيتامين 

 دامييثوكسي ميثيل أمفيتامني هيدروكلوريد

STP, DOM 

STP, DOM hydrochloride  

(DMHP) DMHP

(DMT)  DMT



  دامييثيل تريبتامني ميثيل ايوديد

 تريبتامني هيدروكلوريددامييثيل 

Dimethyltryptamine methyliodide  

Dimethyltryptamine hydrochloride 

  دايميثيل ثيامبوتين

 دامييثيل ثيامبوتني هيدروكلوريد

Dimethylthiambutene

Dimethylthiambutene hydrochloride 

Dihydroetorphine دايهيدروإيتورفين

  ثيباكون

 ثيباكون هيدروكلوريد 

Thebacon

Thebacon hydrochloride  

  ثيبين

  أوكساالت الثيبني

  ساليسيالت الثيبني

  ثيبني طرطرات 

 ثيبني هيدروكلوريد 

Thebaine 

Thebaine oxalate  

Thebaine salicylate  

Thebaine tartrate  

Thebaine hydrochloride 

  ثيوفينتانيل

 ثيوفينتانيل هيدروكلوريد 

Thiofentanyl

Thiofentanyl hydrochloride  

 - د  -

Drotebanol دروتيبانول

Dronabinol درونابينول

Diazepam ديازيبام

  ديسومورفين

  ديسومورفني كربيتيات 

  ديسومورفني هيدروبروميد 

 ديسومورفني هيدروكلوريد 

Desomorphine

Desomorphine sulfate  

Desomorphine hydrobromide  

Desomorphine hydrochloride 

  ديكسامفيتامين

  الديكسامفيتامني أديبات

  بنتوباربيتيورات الديكسامفيتامني

  تانات الديكسامفيتامني

  راتنجات الديكسامفيتامني

  سكرات الديكسامفيتامني

  طرطرات الديكسامفيتامني

  فوسفات الديكسامفيتامني

  كربيتات الديكسامفيتامني

  ديكسامفيتامني كربوكسي ميثيل سيلولوز 

 ديكسامفيتامني هيدروكلوريد

Dexamfetamine

Dexamfetamine adipate  

Dexamfetamine pentobarbiturate  

Dexamfetamine tannate  

Dexamfetamine resinate  

Dexamfetamine saccharate  

Dexamfetamine tartrate  

Dexamfetamine phosphate  

Dexamfetamine sulfate  

Dexamfetamine carboxymethylcellulose  

Dexamfetamine hydrochloride 

  ديكستروبروبوكسيفين

  راتنجات الديكسرتوبروبوكسيفني

  نابسيالت الديكسرتوبروبوكسيفني

 ديكسرتوبروبوكسيفني هيدروكلوريد 

Dextropropoxyphene

Dextropropoxyphene resinate  

Dextropropoxyphene napsylate  

Dextropropoxyphene hydrochloride 

  ديكستروموراميد

  طرطرات الديكسرتوموراميد

 ديكسرتوموراميد هيدروكلوريد 

Dextromoramide

Dextromoramide tartrate  

Dextromoramide hydrochloride 



Delorazepam ديلورازيبام

 - ر  -

  راسيمات الميتامفيتامين

 راسيمات امليتامفيتامني هيدروكلوريد 

Metamfetamine racímate

Metamfetamine racemate hydrochloride 

   راسيموراميد

  بيطرطرات الراسيموراميد

 راسيموراميد دايهيدروكلوريد 

Racemoramide 

Racemoramide bitartrate  

Racemoramide dihydrochloride 

  راسيمورفان

  طرطرات الراسيمورفان

  راسيمورفان هيدروبروميد 

 راسيمورفان هيدروكلوريد 

Racemorphan 

Racemorphan tartrate  

Racemorphan hydrobromide  

Racemorphan hydrochloride 

  راسيميثورفان

  الراسيميثورفانطرطرات 

 راسيميثورفان هيدروبروميد 

Racemethorphan 

Racemethorphan tartrate  

Racemethorphan hydrobromide 

Concentrate of poppy straw رُكازة قش الخشخاش

Rolicyclidine روليسيكليدين

  ريميفينتانيل

 رمييفينتانيل هيدروكلوريد 

Remifentanil

Remifentanil hydrochloride  

 - ز  -

  زولبيديم

 طرطرات الزولبيدمي

Zolpidem

Zolpidem tartrate 

  زيبيبرول

 هيدروكلوريد داي زيبيربول

Zipeprol

Zipeprol dihydrochloride 

 -س  -

  سوفينتانيل

 سيرتات السوفينتانيل

Sufentanil

Sufentanil citrate  

  سيكبوتاباربيتال

 سيكبوتاباربيتال الصوديوم 

Secbutabarbital

Secbutabarbital sodium  

  سيكلوباربيتال

 سيكلوباربيتال الكالسيوم 

Cyclobarbital

Cyclobarbital calcium 

   سيكوباربيتال

  راتنجات السيكوباربيتال

  الصوديوم سيكوباربيتال 

 سيكوباربيتال الكالسيوم 

Secobarbital 

Secobarbital resinate  

Secobarbital sodium  

Secobarbital calcium 

 -غ  -

  (GHB)غاما هيدروكسي بوتيرات 

 GHB)(صوديوم الصوديوم  غاما هيدروكسي بوتريات

GHB 

GHB sodium  

Glutethimide غلوتيثيميد



 -ف  -

Fludiazepam فلوديازيبام

  فلورازيبام

 فلورازيبام هيدروكلوريد 

Flurazepam

Flurazepam hydrochloride 

Flunitrazepam فلونيترازيبام

  فنديمترازين

  باموات (إمبونات) الفندميرتازين

  بيطرطرات الفندميرتازين

 فندميرتازين هيدروكلوريد 

Phendimetrazine

Phendimetrazine pamoate (embonate)  

Phendimetrazine bitartrate  

Phendimetrazine hydrochloride 

  فنمترازين

  فيللينات) الفنمرتازين-كلوروثيو-8تيوكالت (

  طرطرات الفنمرتازين

  كربيتات الفنمرتازين

 فنمرتازين هيدروكلوريد 

Phenmetrazine

Phenmetrazine theoclate (8-chlorotheophyllinate)  

Phenmetrazine tartrate  

Phenmetrazine sulfate  

Phenmetrazine hydrochloride 

  فوريثيدين

  بيكرات الفوريثيدين

  فوريثيدين ميثيل يوديد 

 فوريثيدين هيدروبروميد 

Furethidine

Furethidine picrate  

Furethidine methyliodide  

Furethidine hydrobromide 

  فولكودين

  سلفونات الفولكودين

  سيرتات الفولكودين

  طرطرات الفولكودين

  غواياكول سولفونات الفولكودين

  فوسفات الفولكودين

  فولكودين فينيل أسيتات 

 فولكودين هيدروكلوريد 

Pholcodine 

Pholcodine sulfonate  

Pholcodine citrate  

Pholcodine tartrate  

Pholcodine guaiacolsulfonate  

Pholcodine phosphate  

Pholcodine phenylacetate  

Pholcodine hydrochloride 

  فينادوكسون

 فينادوكسون هيدروكلوريد 

Phenadoxone

Phenadoxone hydrochloride  

  فينازوسين

  ميثيل سلفونات الفينازوسني

  هيدروبروميد فينازوسني 

 فينازوسني هيدروكلوريد 

Phenazocine

Phenazocine methylsulfonate  

Phenazocine hydrobromide  

Phenazocine hydrochloride 

  فينامبروميد

 فينامربوميد هيدروكلوريد 

Phenampromide

Phenampromide hydrochloride  

  فينبروبوريكس

  دايفينيل أسيتات فينربوبوريكس 

  راتنجات الفينربوبوريكس

 فينربوبوريكس هيدروكلوريد 

Fenproporex 

Fenproporex diphenylacetate  

Fenproporex resinate  

Fenproporex hydrochloride 

  الفينتانيل

 الفينتانيل هيدروكلوريد

Alfentanil

Alfentanil hydrochloride 



  فينتانيل

 الفينتانيلسيرتات 

Fentanyl

Fentanyl citrate 

  فينتيرمين

  راتنجات الفينتريمني

 فينتريمني هيدروكلوريد 

Phentermine 

Phentermine resinate  

Phentermine hydrochloride 

  فينسيكليدين

  فينسيكليدين هيدروبروميد 

 فينسيكليدين هيدروكلوريد 

Phencyclidine

Phencyclidine hydrobromide  

Phencyclidine hydrochloride 

  فينكامفامين

 فينكامفامني هيدروكلوريد 

Fencamfamin

Fencamfamin hydrochloride 

  فينوباربيتال

  أمونيوم الفينوباربيتال

  فينوباربيتال بروبيل هكسيدرين 

  فينوباربيتال داي إيثيل أمني 

  داي إيثيل أمينو إيثانول فينوباربيتال 

  فينوباربيتال ترتا ميثيل أمونيوم 

  سبارتيني الفينوباربيتال

  فينوباربيتال الصوديوم

  فينوباربيتال الصوديوم واملغنيسيوم

  كاثني الفينوباربيتال

  فينوباربيتال الكالسيوم

  كوينيدين الفينوباربيتال

  ليسيدين الفينوباربيتال

  فينوباربيتال املغنيسيوم

 يومهبيني الفينوباربيتال

Phenobarbital

Phenobarbital ammonium  

Phenobarbital propylhexedrine  

Phenobarbital diethylamine  

Phenobarbital diethylaminoethanol  

Phenobarbital tetramethylammonium  

Phenobarbital sparteine  

Phenobarbital sodium  

Phenobarbital sodium magnesium  

Phenobarbital cathine  

Phenobarbital calcium  

Phenobarbital quinidine  

Phenobarbital lysidine  

Phenobarbital magnesium  

Phenobarbital yohimbine 

  فينوبيريدين

 فينوبرييدين هيدروكلوريد

Phenoperidine

Phenoperidine hydrochloride  

  فينومورفان

  طرطرات الفينومورفان

  فينومورفان ميثيل بروميد 

 فينومورفان هيدروبروميد 

Phenomorphan 

Phenomorphan tartrate  

Phenomorphan methylbromide  

Phenomorphan hydrobromide 

  فينيتيلين

 فنيتيلني هيدروكلوريد

Fenetylline

Fenetylline hydrochloride 

  (PEPAP)أسيتات البيبيريدينول - 4- فينيل- 4-فينيثيل-1

 أسيتات البيبرييدينول هيدروكلوريد-4-فينيل-4-فينيثيل-1

PEPAP 

PEPAP hydrochloride  

  فينيدات الميثيل

 هيدروكلوريد فينيدات امليثيل

Methylphenidate

Methylphenidate hydrochloride 

Vinylbital فينيلبيتال

 -ق  -

Cannabis  ِقـّنب



  راتنج الِقـّنب

 زيت الِقـّنب

Cannabis resin  

Cannabis oil 

 - ك  -

  كاتينون

 كاتينون هيدروكلوريد

Cathinone

Cathinone hydrochloride 

  كاثين

  راتنجات الكاثني

  كاثني فينوباربيتال 

  كربيتات الكاثني

 كاثني هيدروكلوريد

Cathine

Cathine resinate  

Cathine phenobarbital   

Cathine sulfate  

Cathine hydrochloride 

Camazepam كامازيبام

Clobazam كلوبازام

Clotiazepam كلوتيازيبان

  كلورازيبات

   أحادي البوتاسيوم كلورازيبات

  ثنائي البوتاسيوم كلورازيبات

Clorazepate

Clorazepate monopotassium  

Clorazepate dipotassium 

  كلورديازيبوكسيد

  دايبونات الكلورديازيبوكسيد

 كلورديازيبوكسيد هيدروكلوريد

Chlordiazepoxide

Chlordiazepoxide dibunate  

Chlordiazepoxide hydrochloride 

Cloxazolam كلوكسازوالم

Clonazepam كلونازيبام

  كلونيتازين

  ميثيل سلفونات الكلونيتازين

 الكلونيتازين هيدروكلوريد

Clonitazene

Clonitazene methylsufonate  

Clonitazene hydrochloride 

Codoxime كودوكسيم

  كودايين

  أسيتات الكودايني

-Nأكسيد الكودايني  

  إيثيل باربيتيورات الكودايني  داي

  داي  الليل  باربيتيورات الكودايني

  راتنجات الكودايني

  ساليسيالت الكودايني

  سيكلو بنتنيل الليل  باربيتيورات الكودايني

  سيكلو هكسنيل إيثيل باربيتيورات الكودايني

  غليكورونيد الكودايني

  فوسفات الكودايني

  إيثيل باربيتيورات الكودايني فينيل

  كامفو سلفونات الكودايني

  كربيتيات الكودايني

  بروميد الكودايني ميثيل

Codeine

Codeine acetate  

Codeine-N-oxide  

Codeine diethylbarbiturate  

Codeine diallylbarbiturate  

Codeine resinate  

Codeine salicylate  

Codeine cyclopentenylallylbarbiturate  

Codeine cyclohexenylethylbarbiturate  

Codeine glucouronide  

Codeine phosphate  

Codeine phenylethylbarbiturate  

Codeine camphosulfonate  

Codeine sulphate  

Codeine methylbromide  



  نيرتات الكودايني

  كودايني هيدروبروميد

  كودايني هيدروكلوريد

  هيدروكلوريدN- أكسيد الكودايني

 كودايني هيدرو أيوديد

Codeine citrate  

Codeine hydrobromide  

Codeine hydrochloride  

Codeine-N-oxide hydrochloride   

Codeine hydriodide 

  كوكايين

  بنـزوات الكوكايني

  بورات الكوكايني

  ساليسيالت الكوكايني

  سيرتات الكوكايني

  طرطرات الكوكايني

  فورمات الكوكايني

  كربيتات الكوكايني

-dكوكايني  

  الكتات الكوكايني

  نيرتات الكوكايني

  كوكايني هيدروبروميد 

  د يدروكلوريكوكايني ه

 كوكايني هيدرو أيوديد 

Cocaine

Cocaine benzoate  

Cocaine borate  

Cocaine salicylate  

Cocaine citrate  

Cocaine tartrate   

Cocaine formate  

Cocaine sulfate  

d-cocaine  

Cocaine lactate  

Cocaine nitrate  

Cocaine hydrobromide  

Cocaine hydrochloride  

Cocaine hydriodide 

Ketazolam كيتازوالم

  كيتوبميدون

 كيتومبيدون هيدروكلوريد 

Ketobemidone

Ketobemidone hydrochloride 

 -ل  -

  لوبرازوالم

 ميسيالت اللوبرازوالم

Loprazolam

Loprazolam mesilate 

  لورازيبام

  بيفاالت اللورازيبام

 ميسيالت اللورازيبام

Lorazepam 

Lorazepam pivalate   

Lorazepam mesilate  

Lormetazepam لورميتازيبام

Ethyl loflazepate لوفالزيبات اإليثيل

  ليسرجيد- (+)

-dطرطرات الليسرجيد 

(+)-Lysergide

Lysergide d-tartrate 

  ليفامفيتامين

  جلينات الليفامفيتامنيأ

  سكسينات الليفامفيتامني

 كربيتات الليفامفيتامني

Levamfetamine

Levamfetamine alginate   

Levamfetamine succinate  

Levamfetamine sulfate 

  ليفورفانول

  الليفورفانول طرطرات

 ليفورفانول هيدروكلوريد 

Levorphanol

Levorphanol tartrate  

Levorphanol hydrochloride 

Levophenacylmorphan  ليفوفيناسيل مورفان



  ميثيل سلفونات الليفوفيناسيل مورفان 

 ليفوفيناسيل مورفان هيدروكلوريد 

Levophenacylmorphan methylsulfonate  

Levophenacylmorphan hydrochloride 

  ليفوموراميد

 ليفوموراميد دايهيدروكلوريد

Levomoramide

Levomoramide dihydrochloride 

  ليفوميتامفيتامين

 ليفوميتامفيتامني هيدروكلوريد 

Levometamfetamine 

Levometamfetamine hydrochloride 

  ليفوميثورفان

  طرطرات الليفوميثورفان

 ليفوميثورفان هيدروبروميد 

Levomethorphan

Levomethorphan tartrate  

Levomethorphan hydrobromide 

  ليفيتامين

 ليفيتامني هيدروكلوريد 

Lefetamine

Lefetamine hydrochloride 

 -م  -

Mazindol مازيندول

  مورفيريدين

  املورفرييدينبيكرات 

 مورفرييدين هيدروكلوريد 

Morpheridine

Morpheridine picrate  

Morpheridine hydrochloride 

  مورفين

  أسيتات املورفني

  إيسوبيوتريات املورفني

  ستيارات املورفني

  سيرتات املورفني

  طرطرات املورفني

  غلوكونات املورفني

  فالريات املورفني

  فتاالت املورفني

  فوسفات املورفني

  مورفني فينيل بروبيونات 

  كربيتات املورفني

  الكتات املورفني

  موكات املورفني

  مورفني ميثيل بروميد 

  ميثيل سلفونات املورفني 

  مورفني ميثيل كلوريد 

  مورفني ميثيل يوديد 

  ميكونات املورفني

  نيرتات املورفني

  هيبوفوسفيت املورفني

  مورفني هيدروبروميد 

  مورفني هيدروكلوريد 

 مورفني هيدرو أيوديد 

Morphine

Morphine acetate  

Morphine isobutyrate  

Morphine stearate  

Morphine citrate  

Morphine tartrate  

Morphine gluconate  

Morphine valerate  

Morphine phthalate  

Morphine phosphate  

Morphine phenylpropionate  

Morphine sulphate  

Morphine lactate  

Morphine mucate  

Morphine methylbromide  

Morphine methylsulfonate  

Morphine methylchloride  

Morphine methyliodide  

Morphine meconate  

Morphine nitrate  

Morphine hypophosphite  

Morphine hydrobromide  

Morphine hydrochloride  

Morphine hydriodide 



Meprobamate ميبروبامات

  ميتازوسين

  ميتازوسني هيدروبروميد

 ميتازوسني هيدروكلوريد

Metazocine 

Metazocine hydrobromide  

Metazocine hydrochloride 

  ميتامفيتامين

  امليتامفيتامني طرطرات

  كربيتات امليتامفيتامني

 ميتامفيتامني هيدروكلوريد 

Metamfetamine

Metamfetamine tartrate  

Metamfetamine sulfate  

Metamfetamine hydrochloride 

  ميتوبون

 ميتوبون هيدروكلوريد 

Metopon

Metopon hydrochloride 

  ميثادون

  ميثادون هيدروبروميد 

 ميثادون هيدروكلوريد 

Methadone 

Methadone hydrobromide   

Methadone hydrochloride  

-dميثادون  

d-ميثادون هيدروكلوريد 

d-methadone

d-methadone hydrochloride  

l-ميثادون  

  ميثادون-lبيطرطرات 

l-ميثادون هيدروكلوريد 

l-methadone

l-methadone bitartrate  

l-methadone hydrochloride  
  ميثاكوالون

  راتنجات امليثاكوالون

  هيدروكلوريدميثاكوالون 

Methaqualone 

Methaqualone resinate   

Methaqualone hydrochloride  

  ميثكاثينون

  ميثكاثينون هيدروكلوريد

Methcathinone 

Methcathinone hydrochloride 

ميثوبروميد المورفين وغيره من مشتقات المورفين ذات 
 النيتروجين الخماسي التكافؤ

Morphine methobromide and other pentavalent

   nitrogen morphine derivatives

  (MMDA)ميثيلين دايوكسي أمفيتامين - 4،3ميثوكسي-5

 ميثيلني دايوكسي أمفيتامني هيدروكلوريد-4،3ميثوكسي -5

5-methoxy-3,4-methylenedioxyamfetamine (MMDA) 

5-methoxy-3,4-methylenedioxyamfetamine hydrochloride 

Methyprylon ميثيبريلون

  (MPPP)بروبيونات البيبيريدينول - 4- فينيل-4- ميثيل-1

 بروبيونات البيبرييدينول هيدروكلوريد- 4- فينيل- 4- ميثيل- 1

MPPP 

MPPP hydrochloride  

  ميثيل أمينوريكس-4

 أمينوريكس هيدروكلوريدميثيل -4

4-methylaminorex

4-methylaminorex hydrochloride 

Methyldihydromorphine ميثيل دايهيدروموفين

  ميثيل ثيوفينتانيل-3 ميثيل ثيوفينتانيل

  ميثيل ثيوفينتانيل هيدروكلوريد-3

 ماء 2/1امليثيل ثيوفينتانيل - cis-3-هيدروكلوريد (+)

3-methylthiofentanyl

3-methylthiofentanyl hydrochloride  

(+)-cis-3-methylthiofentanyl hydrochloride.½H20 

  ميثيل ديسورفين

 ميثيل ديسورفني هيدروكلوريد

Methyldesorphine

Methyldesorphine hydrochloride 

methylfentanyl-3  ميثيل فينتانيل-3



 methylfentanyl hydrochloride-3 ميثيل فينتانيل هيدروكلوريد-3

  ميثيل فينوباربيتال

 ميثيل فينوباربيتال الصوديوم 

Methylphenobarbital

Methylphenobarbital sodium 

  (MDMA)ميثيلين دايوكسي ميتامفيتامين - 4،3

 ميثيلني دايوكسي ميتامفيتامني هيدروكلوريد-4،3

3,4-methylenedioxymetamfetamine (MDMA)

3,4-methylenedioxymetamfetamine hydrochloride 

  ميدازوالم

  ماليات امليدازوالم

 ميدازوالم هيدروكلوريد 

Midazolam

Midazolam maleate  

Midazolam hydrochloride 

  ميدازيبام

  امليدازيبام دبوناتداي

 هيدروكلوريد ميدازيبام 

Medazepam

Medazepam dibunate  

Medazepam hydrochloride 

  ميروفين

 مريوفني هيدروكلوريد 

Myrophine

Myrophine hydrochloride 

  ميسكالين

  أوريكلوريد امليسكالني

  بيكرات امليسكالني

  كربيتات امليسكالني

  كلوريد بالتينات امليسكالني

 هيدروكلوريد ميسكالني 

Mescaline

Mescaline aurichloride  

Mescaline picrate  

Mescaline sulfate  

Mescaline platinichloride  

Mescaline hydrochloride 

Mesocarb ميسوكارب

  ميفينوريكس

 هيدروكلوريد امليفينوريكس

Mefenorex 

Mefenorex hydrochloride 

  ميكلوكوالون

 ميكلوكوالون هيدروكلوريد 

Mecloqualone

Mecloqualone hydrochloride 

 -ن  -

  نوراسيميثادول

  غلوكونات النوراسيميثادول

 نوراسيميثادول هيدروكلوريد 

Noracymethadol

Noracymethadol gluconate  

Noracymethadol hydrochloride 

  نوربيبانون

  هيدروبروميد نوربيبانون 

 نوربيبانون هيدروكلوريد 

Norpipanone

Norpipanone hydrobromide  

Norpipanone hydrochloride 

Nordazepam نوردازيبام

  نوركودايين

  أسيتات النوركودايني

  كربيتات النوركودايني

  كلوروبالتينات النوركودايني

  نيرتات النوركودايني

  هيدروكلوريد نوركودايني 

 نوركودايني هيدرو أيوديد 

Norcodeine

Norcodeine acetate  

Norcodeine sulfate  

Norcodeine platinichloride  

Norcodeine nitrate  

Norcodeine hydrochloride  

Norcodeine hydriodide 

Norlevorphanol  نورليفورفانول



  نورليفورفانول هيدروبروميد 

 نورليفورفانول هيدروكلوريد 

Norlevorphanol hydrobromide  

Norlevorphanol hydrochloride 

  نورمورفين

 نورمورفني هيدروكلوريد 

Normorphine

Normorphine hydrochloride 

  نورميثادون

  أوكساالت النورميثادون

  نفتالني داي  سلفنات النورميثادون-بيوتيل-tert-داي -6،2

  النورميثادونبيكرات 

  نورميثادون ميثيل يوديد 

  نورميثادون هيدروبروميد 

 نورميثادون هيدروكلوريد 

Normethadone

Normethadone oxalate  

Normethadone 2,6-di-tert- butylnaphthalindisulfonate  

Normethadone picrate  

Normethadone methyliodide  

Normethadone hydrobromide  

Normethadone hydrochloride 

Nitrazepam نيترازيبام

Nicodicodine نيكوديكودين (مستحضرات النيكوكودين)

  نيكوكودين

 نيكوكودين هيدروكلوريد 

Nicocodine

Nicocodine hydrochloride 

  نيكومورفين

 نيكومورفني هيدروكلوريد 

Nicomorphine

Nicomorphine hydrochloride 

Nimetazepam نيميتازيبام

 -هـ  -

Halazepam هاالزيبام

Haloxazolam هالوكسازوالم

  هيدروكسي بيثيدين

 هيدروكسي بيثيدين هيدروكلوريد 

Hydroxypethidine

Hydroxypethidine hydrochloride 

-Nهيدروكسي ميثيلين دايوكسي أمفيتامين  

–Nهيدروكلوريد هيدروكسي ميثيلني دايوكسي أمفيتامني 

N-hydroxy MDA

N-hydroxy MDA hydrochloride 
Acetorphine hydrochloride هيدروكلوريد األسيتورفين

  هيدروكودون

  ترييفتاالت اهليدروكودون

  بيطرطرات اهليدروكودون

  راتنجات اهليدروكودون

  سيرتات اهليدروكودون

  فوسفات اهليدروكودون

  هيدروكودون ميثيل ايوديد 

  هيدروكودون هيدروكلوريد 

 هيدروكودون هيدرو أيوديد 

Hydrocodone

Hydrocodone terephthalate  

Hydrocodone bitartrate  

Hydrocodone resinate  

Hydrocodone citrate   

Hydrocodone phosphate  

Hydrocodone methiodide  

Hydrocodone hydrochloride  

Hydrocodone hydriodide 

  هيدرومورفون

  تريفتاالت اهليدرومورفون

  كربيتات اهليدرومورفون

 هيدرومورفون هيدروكلوريد 

Hydromorphone

Hydromorphone terephthalate  

Hydromorphone sulfate  

Hydromorphone hydrochloride 

Hydromorphinol  هيدرومورفينول



  بيطرطرات اهليدرومورفينول

 هيدرومورفينول هيدروكلوريد 

Hydromorphinol bitartrate  

Hydromorphinol hydrochloride 

  هيروين

  ميثيل ايوديد اهلريوين

 هريوين هيدروكلوريد 

Heroin

Heroin methyliodide  

Heroin hydrochloride 

 -و  -

Coca leaf ورقة الكوكا

Pethidine intermediate A ألف البثيدين وسيط

  باء البثيدين وسيط

  باء هيدروبروميد البثيدين وسيط

 هيدروكلوريد وسيط البثيدين باء

Pethidine intermediate B

Pethidine intermediate B hydrobromide  

Pethidine intermediate B hydrochloride 

Pethidine intermediate C وسيط البثيدين جيم

Moramide intermediate وسيط الموراميد

 Methadone intermediate وسيط الميثادون

  
 


