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Abstract 

                   Breast cancer is a major health problem in both developing and 

developed countries. It is the most common female cancer in the Middle 

East; many of those affected do not look for medical care immediately. As a 

result, the region has high rates of late stages. There are still large numbers 

of women getting the wrong examinations, surgery, and treatments simply 

because they are not being offered the right type of awareness and 

information about this disease. How many women are being subjected to 

operations that they do not really need all because they are not being made 

the right diagnosis. 

This thesis proposes a Breast Cancer Detection System (BCDS) that can 

assist the inexperienced clinicians to achieve their right decisions without the 

requiring for discussing case treatment with specialists. The BCDS uses 

Bayesian Rough Set (BRS) as classification technique. However, this 

technique is applied as Decision Tree (DT) induction based on Rough Set 

Theory (RST) by using the Discriminant Index (DI) instead of the 

information gain that is used in DT.  

Moreover, The BCDS show the possibility of dealing with a huge quantity 

of data efficiently with minimum computation time because of eliminated 

the redundant data from the database using proposed Genetic Algorithm 

(GA) as a feature selection method.  

The experimental results reveal that the proposed method can be 

implemented with less time prediction of disease and more accuracy up to 
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100% in order to support non-expert doctors in decision making without 

requiring the direct consultation with the specialists.  
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 الخلاصة

 كل من التي تعاني منها يعتبر سرطان الثدي من المشاكل الصحية الكبيرة            

ي تصيب النساء في السرطانات شيوعا الت وهومن اكثر الغير نامية.البلدان النامية و

الى الرعاية الطبية بصورة  نتلجأالعديد من هوالء النساء ال حيث ان . الشرق األوسط

في  للمرض نتيجة لذلك نالحظ المعدالت العالية,  عند اإلصابة بسرطان الثدي فورية

فحص ,جراحة )مراحل متقدمة من اإلصابة.والتزال الكثير من النساء يحصلن على 

خاطى بسبب قلة الوعي والمعلومات عن هذا المرض.حيث تخضع العديد منهن ( وعالج 

 لجراحة الغير ضرورية بسبب التشخيص الغير صحيح.الى ا

لمساعدة األطباء عديمي الخبرة  م نظام تشخيص سرطان الثديفي هذا البحث استخد

نظام حيث ان  التخاذ القرار الصحيح دون الحاجة لمناقشة عالج الحالة مع االخصائين.

 استخدمت و كتقنية للتصنيف  Bayesian Rough Set (BRS) استخدمتشخيص 

 المعلومات" كسب"بشكل مشابة للعمل شجرة القرار مع اختالف بطريقة حساب التقنية 

 االنتروبية .بدال من مقياس  التمايز" مؤشر"حيث استخدمت 

نظام تشخيص سرطان الثدي قدرة على التعامل مع مجوعة اظهر باإلضافة الى ذلك ,

بسبب حذف البيانات المكررة من قاعدة كبيرة من البيانات  بكفاءة مع وقت قليل للتنفيذ 

 البيانات باستخدام الخوارزمية الجينية المقترحة كطريقة الختيار الصفات.

القدرة على التنبا بالمرض بوقت قصير ودقة عالية  أظهرت النتائج العملية للنظام المقترح

لحاجة الى % وذلك لمساعدة األطباء الغير خبيرين باتخاذ القرار دون ا100قد تصل الى 

 األطباء المختصين.التشاور مع 
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