
 

Translation into Arabic of Table 1 and Table 2 of  
Methodology for Classification and Definition of Epilepsy Syndromes 

Table 1: Epilepsy Syndromes Included in Specific Position Papers  

ي 
  البحوث النوعیة المنشورة الجدول 1 :متالزمات ال�ع المدرجة �ف

 Type of Epilepsy   نوع الصرع   

Position 
Paper 

 موقع البحث  

Focal 

 بؤري

Focal and/or 
Generalized 

معمم  أو / و بؤري  

Generalized 

 المعممة 

Syndromes with 
Developmental and/or 

Epileptic 
Encephalopathy or with 

Progressive 
Neurological 
Deterioration 

باعتالل المصح��ة المتالزمات  
ي  الدماغ

أو ال�ع أو  / و النمائئ  
ي  التدهور ي  العصيب التدر��ب  

Epilepsy 
Syndromes 
with Onset in 
Neonates and 
Infants22 

ال�ع متالزمات  
لحدیثي الوالده  

 والرضع   

• Self-limited (Familial) 
Neonatal Epilepsy  

ي  الوالدة •  �ع حديي�
ا  (عائلي ) محدود ذات��

• Self-limited (Familial) 
Infantile Epilepsy 
Self-limited Familial 
Neonatal Infantile 
Epilepsy  

اعائ�ي  محدود �ع • ذات�� ) 
األطفال عند ال�ع   

ا محدود األطفال �ع ذات��  
ي  الوالدة  حديي�  

• Genetic epilepsy 
with Febrile 
Seizures Plus 

ي  ال�ع  • الجيين  
للح� المصاحب  

 زائد

• Myoclonic epilepsy 
in infancy 

ي  العض�ي  الرم�ي  ال�ع  •
�ن  

 الطفولة المبكرة 

• Early infantile DEE 
اعتالل دماغي نمائي صرعي في   •

 الطفولة المبكرة 
• Epilepsy of Infancy with 

Migrating Focal Seizures 
 �ع الطفولة المصح��ة بن��ات •

 بؤر�ة مهاجرة 
• Infantile Epileptic Spasms 

Syndrome 
 متالزمة �شنجات ال�ع  عند •

 األطفال
• Dravet Syndrome 

 متالزمة در�فت •
• Etiology-specific DEEs 

االعتالالت الدماغیة النمائیة   •
 باالسباب التالیة   الصرعیة المسببة

• KCNQ2-DEE 
• Pyridoxine-dependent 

and Pyridox(am)ine 5’ 
phosphate deficiency 
DEE 

ن  و  • �دوكسني  المعتمد ع� الب�ي
Pyridox (am) ine 5 'عوز 

  الفوسفات
• CDKL5-DEE 
• PCDH19 Clustering 

Epilepsy 
• PCDH19    عنقودیة الصرع 

• GLUT1DS-DEE 
• Sturge-Weber 

syndrome 



 متالزمة ستورج و��ب  •
 

• Gelastic seizures with 
HH 

 نوبات ضحكیة مع ورم المھاد  
Epilepsy 
Syndromes 
with Onset in 
Childhood23 

ال�ع متالزمات  
التي تظھر في  
 الطفولة 

 

Self-limited focal 
epilepsies  

 ال�ع  البؤري  المحدود ذات�ا 

• Self-limited Epilepsy 
with Centrotemporal 
Spikes 

 ال�ع  المحدود ذات�ا مع •
 صدغ�ةموجات حادة 

 مركزیة  
• Self-limited Epilepsy 

with Autonomic 
Seizures 

ي  مع الن��ات  •
 ال�ع  الذايت

 الالإراد�ة 
• Childhood Occipital 

Visual Epilepsy 
ي  •

 ال�ع  الب�ي القذا�ي  �ن
 مرحلة الطفولة 

• Photosensitive 
Occipital Lobe 
Epilepsy 

 �ع الفص القذا�ي  •
 حساس للضوء 
 

 • Epilepsy with 
Myoclonic 
Absences  

 ال�ع  مع الغ�اب الرم�ي  •
 العض�ي 

• Epilepsy with Eyelid 
Myoclonia 

 عضلةرمع  ل�ع مع •
 الجفن

 

• Epilepsy with Myoclonic 
Atonic Seizures 

 االرتخائیة  ال�ع  مع الن��ات •
 رم�ي  عض�ي 

• Lennox-Gastaut Syndrome 
 متالزمة لينوكس غاستو  •

• DEE or EE with spike-and-
wave activation in sleep 

اعتالل دماغي نمائي صرعي  او   •
اعتالل دماغي صرعي المصحوب 
 بموجات مستمرة اثناء النوم  

• Febrile infection related 
epilepsy syndrome  

 متالزمة ال�ع المرتبطة بعدوى •
 الح� 

• Hemiconvulsion-
Hemiplegia-Epilepsy 

متالزمة صرع التشنج النصفي  •
 والشلل النصفي 

Epilepsy 
Syndromes 
with Onset at 
a Variable 
Age24 

 

عال�  متالزمات  
التي تظھرفي  
 اعمار مختلفة   

• Mesial Temporal 
Lobe Epilepsy with 
Hippocampal 
Sclerosis 

ي  •
 �ع الفص الصد�ن

 المتوسط  مع  التصلب
ي   الُحصيين

• Familial Mesial 
Temporal Lobe 
Epilepsy 

ي  •
 ال�ع  الفص الصد�ن

 العائ�ي 
• Sleep-Related 

Hypermotor 
(Hyperkinetic) 
Epilepsy 

صرع فرط الحركة المرتبط  •
 بألنوم 

• Familial Focal 
Epilepsy with 
Variable Foci 

 ال�ع  البؤري  العائ�ي  مع •
ة  بؤر متغ�ي

 
 

Epilepsy with 
Reading Induced 
Seizures 

المصحوب ال�ع   
الن��ات بقراءة  

 • Rasmussen Syndrome 
 متالزمة راسموسن  •

• Progressive Myoclonus 
Epilepsies 

التقد�ي  العض�ي  الرمع ال�ع  •  



• Epilepsy with 
Auditory Features 

السمات مع ال�ع  •  
 السمع�ة

Idiopathic 
Generalized 
Epilepsies21 

المعمم ال�ع  
السبب  مجهول  

21 

 

  • Childhood Absence 
Epilepsy 

 الطفولة  الغیبة في  �ع •
• Juvenile Absence 

Epilepsy 
 الغیبة لدى الیافعین    �ع •

• Juvenile Myoclonic 
Epilepsy 

لدى    �ع رمع عض�ي  •
 الیافعین 

• Epilepsy with 
Generalized Tonic 
Clonic Seizures 
Alone 

صرع النوبات التوتریة  
 الرمعیة الوحیدة  

 

 

Table 2: Epilepsy Syndrome Abbreviations 

ال�ع  متالزمة اختصارات  

Syndrome Group 

متالزمة  مجموعة  

Syndrome Name 

المتالزمة  اسم  

Abbreviation 

 اختصار 

Neonatal-Infant 

ي 
والرضع  الوالدة حديي�  

  

CDKL5-Developmental and Epileptic 
Encephalopathy 

CDKL5-  اعتالل دماغي نمائي صرعي 

CDKL5-DEE 

Dravet Syndrome 

در�فت  متالزمة  

DS 

Early Infantile Developmental and Epileptic 
Encephalopathy 

 اعتالل دماغي نمائي صرعي في الطفولة المبكرة 

EIDEE 

Epilepsy of Infancy with Migrating Focal Seizures 

مهاجرة  بؤر�ة بن��ات المصح��ة الطفولة �ع  

EIMFS 

Genetic Epilepsy with Febrile Seizures Plus GEFS+ 



ي  ال�ع زائد  بح�  المصحوب الجيين  

Gelastic Seizures with Hypothalamic Hamartoma 

 النوبات الصرعیة الضحكیة مع ورم المھاد الحمید 

GS-HH 

Glucose Transporter 1 Deficiency Syndrome  

1 الجلوكوز ناقل نقص متالزمة  

GLUT1DS 

Infantile Epileptic Spasm Syndrome 

األطفال  عند ال�ع �شنج متالزمة  

IESS 

KCNQ2-Developmental and Epileptic 
Encephalopathy 

KCNQ2 - ي  الدماغ اعتالل
وال�ع  النمايئ  

KCNQ2-DEE 

Myoclonic Epilepsy in Infancy 

ي  العض�ي  الرم�ي  ال�ع
الطفولة  �ن  

MEI 

Protocadherin 19 Clustering Epilepsy 

 صرع عنقودي بسبب خلل جیني  

PCDH19 Clustering 
Epilepsy 

Pyridoxine-dependent (ALDH7A1) Developmental 
and Epileptic Encephalopathy 

النمائي المعتمد على البایریدوكسین  عتالل الدماغي الصرعي اال  

PD-DEE 

Pyridox(am)ine 5’-Phosphate Deficiency (PNPO) 
Developmental and Epileptic Encephalopathy 

 االعتالل الدماغي الصرعي النمائي المعتمد على 

(PNPO)   

P5PD-DEE 

Self-limited Familial Neonatal-Infantile Epilepsy 

ي  ال�ع
ن  العائ�ي  الذايت ي  األطفال بني والرضع  الوالدة حديي�  

SeLFNIE 

Self-limited Infantile Epilepsy 

ي  ال�ع
األطفال  عند الذايت  

SeLIE 

Self-limited Neonatal Epilepsy SeLNE 



ي  �ع ا  محدود الوالدة حديي� ذات��  

Sturge-Weber Syndrome 

و��ب  ستورج متالزمة  

SWS 

 

Child 

   مرحلة الطفولة 

Childhood Occipital Visual Epilepsy 

ي  القذا�ي  الب�ي  ال�ع
الطفولة  مرحلة �ن  

COVE 

Developmental and Epileptic Encephalopathy 
with Spike-and-Wave Activation in Sleep 

ي  االعتالل
ي  الدما�ن

ي  الموجات تنش�ط مع وال�ع النمايئ
النوم �ن  

DEE-SWAS 

Epileptic Encephalopathy with Spike-and-Wave 
Activation in Sleep 

ي  الموجة تنش�ط مع ال�ع الدماغ اعتالل
النوم  �ن  

EE-SWAS 

Epilepsy with Eyelid Myoclonia 

 الصرع مع رمع عضلة الجفن  

EEM 

Epilepsy with Myoclonic Absences 

العض�ي  الرم�ي  الغ�اب مع ال�ع  

EMA 

Epilepsy with Myoclonic Atonic Seizures 

 الصرع مع النوبات االرتخائیة الرمعیة العضلیة  

EMAtS 

Febrile Infection-Related Epilepsy Syndrome 

بالح�  المرتبطة ال�ع متالزمة  

FIRES 

Hemiconvulsion-Hemiplegia Epilepsy Syndrome 

ي  ال�ع
ي  شلل - النص�ن

نص�ن  

HHE 

Lennox-Gastaut Syndrome 

غاستو  لينوكس متالزمة  

LGS 

Photosensitive Occipital Lobe Epilepsy 

للضوء  حساس  القذا�ي  الفص �ع  

POLE 



Self-limited Epilepsy with Autonomic Seizures 

ي  ال�ع
الالإراد�ة  الن��ات مع  الذايت  

SeLEAS 

Self-limited Epilepsy with Centrotemporal Spikes 

 الصرع المحدود ذاتیأ مع الموجات الصدغیة المركزیة  

SeLECTS 

 

Idiopathic 
Generalized 
Epilepsies 

مجهول المعمم ال�ع  
 السبب 

Childhood Absence Epilepsy 

الطفولة  غ�اب �ع  

CAE 

Epilepsy with Generalized Tonic Clonic Seizures 
Alone 

وحدها  المعممة االرتجاج�ة التوتر  ن��ات  مع ال�ع  

GTCA 

Juvenile Absence Epilepsy 

 صرع الغیاب لدى الیافعین  

JAE 

Juvenile Myoclonic Epilepsy 

 صرع رمعي عضلي عند الیافعین  

 

JME 

 

Variable Age 

المتغ�ي  العمر  

  

 Epilepsy with Auditory Features 

السمع�ة  السمات  مع ال�ع  

EAF 

 Epilepsy with Reading-Induced Seizures 

 نوبات الصرع مع القراءة  

EwRIS 

 Familial Focal Epilepsy with Variable Foci 

ة  بؤر مع العائ�ي  البؤري ال�ع متغ�ي  

 

FFEVF 



 Familial Mesial Temporal Lobe Epilepsy 

ي  الفص ال�ع
العائ�ي  الصد�ن  

FMTLE 

 Mesial Temporal Lobe Epilepsy with Hippocampal 
Sclerosis 

 صرع الفص الصدغي االنسي مع تصلب الحصیني  

MTLE-HS 

 Progressive Myoclonus Epilepsies 

 الصرع الرمعي العضلي المتفاقم  

PME 

 Rasmussen Syndrome 

راسموسن  متالزمة  

RS 

 Sleep-Related Hypermotor (Hyperkinetic) 
Epilepsy) 

 صرع فرط الخركة المرتبط بألنوم 

SHE 

 


