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يسرى هذا النظام عمى جميع رسائل الماجستير والدكتوراه
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تقـــــديــم
تحرص كمية اليندسة عمى تقديم الدعم الدائم لطمبة الدراسات العميا فى إعداد أبحاثيم ورسائميم

العممية ،وفى ىذا الصدد تتشرف وكالة الدراسات العميا والبحوث بتقديم ىذا الدليل اإلرشادى لألسس

والمواصفات الشكمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه ،والذى يعمل عمى توحيد الشكل العام
لمرسائل العممية ومكوناتيا الرئيسية وترتيبيا وأسموب إعداد عناصرىا المختمفة ،حيث يشتمل الدليل

عمى مكونات وأجزاء الرسالة العممية قبل وبعد مرحمة التحكيم ،ومواصفات الكتابة داخل الرسالة

والترتيبات الالزمة لممناقشة العمنية  ،والمرفقات الالزمة التى توضح نماذج لممواصفات المطموبة

لمكونات الرسائل العممية.

وتتقدم وكالة الدراسات العميا والبحوث بالكمية بخالص الشكر والعرفان لكل من ساىم فى إخراج و

مراجعة ىذا الدليل وتنقيحو من أعضاء لجنة الدراسات العميا بالكمية وىم -:
أ.د .مجدى عمى عبد العزيز

أستاذ ورئيس قسم اليندسة المدنية بالكمية

أ.م.د .رانيا أحمد أبو السعود

أستاذ مساعد بقسم اليندسة الكيربية بالكمية

د .منو اهلل محمود محمد

مدرس بقسم الرياضيات والفيزياء اليندسية بالكمية

د .أحمد شعبان خميفو
د .مايسو حامد خميل

مدرس بقسم اليندسة الصناعية بالكمية

رئيس قسم الدراسات العميا والبحوث بالكمية

وكذلك خالص الشكر والعرفان لكافة العاممين بإدارة الدراسات العميا والبحوث بالكمية لجيدىم وعمميم

الدؤوب فى إخراج ىذا الدليل لمنور بما ينفع جميع طالب الدراسات العميا ويحقق النيضة التى

نتمناىا ليذا القطاع اليام بالكمية.

واهلل ولى التوفيق

وكيل الكمية

لشئون الدراسات العميا والبحوث
أ.د .إيهاب محمود عقبة
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فهرس المحتويات

أولا :فى حالة كتابة الرسالة بالمغة اإلنجميزية
ثانيا :فى حالة كتابة الرسالة بالمغة اإلنجميزية
ثالث ا :شكل الرسالة المقدم لمتحكيم
رابع ا :الشكل النيائى لمرسالة بعد التحكيم
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األسس والمواصفات الشكمية لكتابة الرسالة العمميــة
تمنننح جامع ننة الفي ننوم بكمياتين ننا المختمف ننة درجتننى الماجس ننتير وال نندكتوراه ف ننى العم ننوم المختمف ننة

ولتحقيق التجانس والتنميط لشكل الرسالة العممية (ماجستير ن دكتوراه) يمزم إتباع التعميمات التالية عند

كتابة رسالتى الماجستير أو الدكتوراه-:

أولا في حالة كتابة الرسالة بالمغة اإلنجميزية يكون نظامها كاآلتى -:

 -1صـفحة العنـوان  : Address Sheetوتشنمل عننوان الرسنالة ن إسنم الطالنب  ،إسنم الدرجنة العممينة
والتخصص  ،والقسم التابع لو ثم إسم الكمينة والجامعنة وسننة المننح (مرفنق رقنم  1لمندكتوراه مرفنق رقنم

 2لمماجستير) ونوع الورق أبيض ويكتب عنوان الرسالة بخط (  Times New Romanسنميك
 ( Capital letter -Font size 16ويكون حجم ورقة الغالف النيائى  28.00 × 17.5سم.

 -2صفحة ألعضاء لجنة اإلشراف العممى :

(- )Bold

Supervision Committee

وفييا عنوان الرسالة  ،إسم الطالب ومؤىالتو العميا  ،وأسماء أعضاء لجنة اإلشراف (مرفق . )3

 -3صفحة الموافقة  : Approval Sheetوتشمل إسم الطالب  ،عننوان الرسنالة  ،إسنم الدرجنة العممينة
 ،أسماء ووظائف المجنة وتقييميا وتاريخ المناقشة (مرفق رقم . )4

 -4صفحة الشكر  : Acknowledgmentيقتصر الشنكر عمنى أسنماء السنادة القنائمين عمنى اإلشنراف
ثم شكر األشخاص أو الييئات التى ساعدت وساىمت فى إتمام البحث دون مغاالة .

 -5صفحة اإلهـداء
 -6السيرة الذاتيــة

 -7صفحة المحتويات  : Contentsويذكر فييا عناوين األجزاء المختمفة التنى تشنمميا الرسنالة وأرقنام

الصفحات .

وتتكون الرسالة من األجزاء اآلتية بحيث يبدأ كل جزء بصفحة جديدة:

 -1المقدمة

Introduction

 -2عرض البحوث السابقة والمرتبطة بموضوع الرسالة
 -3المواد وطرق البحث
 -4النتائج والمناقشات
 -5الممخص والخاتمة

Review of Literature

Materials and methods
Results and discussion

Summary and Conclusion

 -6قائمة المراجع  Referencesالمستخدمة طبقاً لمترتيب األبجدي والزمني.

 -7تكتب المالحق  Appendicesفى حالة ورود بيانات أخرى ويستخدميا الباحث فى الرسالة .
 -8الممخص العربى (موجز وخاتمة) ويشمل العنوان وممخص واف عن موضوع الرسالة.
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 -9صفحة الموافقة عمى الرسالة بالمغة العربية ومرفق رقم (. )5
 -10صفحنة اإلشنراف

 -11ص نفحة العن نوان العربننى وتشننمل عن نوان الرسننالة  ،إسننم الطالننب  ،إسننم الدرجننة العمميننة والقسننم
المانح لمدرجة والكمينة والجامعنة وأسنماء أعضناء لجننة اإلشنراف (مرفنق  6فنى الندكتوراه ومرفنق  7فنى

الماجستير) .

ثانيا  -:فى حالة كتابة الرسالة بالمغة العربية يكون نظامها كاآلتى -:

يتبننع نفننس النظننام السننابق عمننى أن يضنناف بننالف لمرسننالة بالمغننة اإلنجميزيننة يشننمل مننا سننبق ذك نره ثننم

ممخص واف بالمغة اإلنجميزية عن موضوع الرسالة .

ثالث ا  -:شكل الرسالة المقدمة لمتحكيم ( :الطباعة عمى وجنو واحند) بالنسنبة لنسنخ الرسنالة المطموبنة
لمسادة أعضاء لجنة الفحص والمناقشة ن سواء بالمغة العربية أو اإلنجميزية يتم كتابتيا عمنى وجنو واحند

عمى ورق أبيض (كنوارتر  88جنرام) أبعادىنا ( )29.7 × 21وىوامشنيا ( 3سنم يمنين وشنمال – 2.5
أعمى وأسفل) وتجمد بكعب لولبى بالستيك وتكون الكتابة داخل الرسالة كما يمي -:

 -1الرسائل بالمغة اإلنجميزية -:

تكتب الرسالة بخط)  ( Font size 14 - Times New Romanبحيث يكون تباعد األسطر (سطر

ونصف) العنوان الرئيسى فى منتصف السطر يكتب بخط

)سنميك(Times New Roman )Bold

(Font sizeوالعنوان الجانبي الرئيسي يكتب بخط ) سنميك

 Font sizeوالعنوان الجانبي الفرعي يكتب بخط ) سنميك

14والمسافة بين الفقرات ( 6 +قبل) .

(- Times New Roman )Bold

(- Times New Roman)Bold

 16( 15

(Font size

 -2الرسائل بالمغة العربية -:

تكتننب بخننط ( )Font size 14 -Simplified Arabicبحيننث يكننون تباعنند األسننطرعمى مسننافة (متعنندد

 )1.25والعننوان الرئيسنى فنى منتصننف السنطر يكتنب بخننط (-Simplified Arabic
س ننميك( ))Boldوالعن نوان الجننانبي الرئيسنني يكتننب بخننط (-Simplified Arabic
س ننميك( ))Boldوالعن نوان الجننانبي الفرعنني يكتننب بخننط (-Simplified Arabic

سنميك())Boldوالمسنافة بين الفقرات (6 +قبل أو بعد) .
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Font size 16
Font size 15
Font size 14

رابع ا  :الشكل النهائى لمرسالة بعد التحكيم (طباعة عمى الوجهين):

بالنسننبة لمرسننائل فننى صننورتيا النيائيننة والمطمننوب تسننميميا إلننى إدارة الد ارسننات العميننا بالكميننة التخنناذ

إج نراءات منننح الدرجننة العمميننة س نواء (الماجسننتير أو النندكتوراه)  ،ي ارعننى أن يكننون المقنناس الخننارجى

لمورقة ( 28 × 17.5سم) وبعد استبعاد اليوامش يكون صافى الكتابنة ( 19 × 12سنم) بحينث يكنون

اليننامش بعننرض  2.5سننم مننن جمننع الجي ننات مننع ضننرورة أن يكننون الننورق  88جننم أبننيض لوضننوح

الطباعة عمى الوجيين .

ومواصفات الكتابة عمى النحو التالى -:

()1الرسالة بالمغة اإلنجميزية  :تكتنب الرسنالة بخنط )  ( Font size 13 - Times New Romanبحينث

يكننون تباعنند األس ننطرعمى مسننافة(متعدد  )1.25م ننع مسننافات ب ننين الفق نرات مق نندارىا ( 6قبننل أو بع نند)
والعنوان الرئيسي في منتصف السطر يكتب بخط

) سميك )- Times New Roman- (Bold

( Font size15والعنوان الجانبي الرئيسي يكتب بخط

( Font size14والعنوان الجانبي الفرعي يكتب بخط

 ( Font size13وىكذا (مرفق .)8

) سميك )- Times New Roman- (Bold

) سميك )- Times New Roman- (Bold

()2الرسـالة بالمغـة العربيـة  :تكتنب الرسنالة بخنط( )Font size 13 -Simplified Arabicبحينث يكنون
تباعد األسطر (مفرد) مع مسافة بين الفقرات مقدراىا ( 6قبل أو بعد)  ،العنوان الرئيسى فى منتصنف

السنطر يكتنب بخنط (سنميك ) (Simplified Arabic- Font size 15 - (Boldوالعننوان الجنانبي الرئيسني

يكتب بخط) سميك ) (Simplified Arabic- Font size 14 - (Boldوالعننوان الجنانبي الفرعني يكتنب بخنط
)سميك ) ( Simplified Arabic- Font size 13 - (Boldوىكذا (مرفق. )9

مالحظات عامة -:

 -1يننتم تسننميم ( )CDلمرسننالة كاممننة مننع بنناقى نسننخ الرسننالة بعنند إجازتيننا ن إلننى إدارة الد ارسننات العميننا
بالكمية .

 -2تكتب الرسالة باستخدام برنامج  Microsoft Office 2000أو إصداراتو الحديثة.
 -3تجمد رسالة الماجستير أو الدكتو اره بجمدة نبيتى ( ،)Red 100وتكون الرسالة ذات كعب جمد لونو
أسود فى حالة الدكتوراه والطباعة بالمون الذىبى وكعب جمد بيج فى حالة الماجستير والطباعنة بنالمون

األسود يكتب عميو من أعمى إلى أسفل (عرضاً)  -اسم الكميننة  -ننوع الدرجنة العممينة  -اسنم الطالنب
والسنة .

 -4بداية الفقرة بعد ترك مسافة قدرىا ( 1.5سم) .
 -5وضننع فواصننل بننين أج نزاء الرسننالة المختمفننة مننن ورق األزوريننو الممننون ويفضننل المننون األخضننر
ومكتوب عمييا اسم الجزء الذى يمييا بالخط السميك (حجمو )28مائل .
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 -6م ارعنناة توحينند أرقننام الصننفحات عمننى أن يننتم التننرقيم فننى اليننامش السننفمى األوسننط يعمننوه خننط اسننم
ىذا الجزء كالمقدمة والمراجع مثالً …….

 -7يرفق مع الرسالة استمارة موقعة من السادة المشرفين وتناريخ المناقشنة ومختصنر بنالمغتين العربينة

واإلنجميزية ال يزيند عنن ( )5خمسنة أسنطر يشنتمل عمنى أىنم المنواد وطنرق البحنث وأىنم النتنائج وذلنك
إلعداد قاعدة بيانات لمدراسات العميا بالكمية .
ترتيبات المناقشة العمنية لمرسائل العممية:

اس ننتناداً ل نننص الم ننادة ( )185م ننن الالئح ننة التنفيذي ننة لمق ننانون رق ننم  49لس نننة  1972بش ننتن تنظ ننيم

الجامعات  ،والتزاماً بعالنية المناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه يرجى مراعاة اآلتى -:

 -1يقننوم المشننرف المشننارك فننى لجنننة الحكننم عمننى الرسننالة بإخطننار وكيننل الكميننة لشننئون الد ارسننات
العميننا والبحننوث عننن طريننق مجمننس القسننم بتنناريخ مناقشننة الرسننالة قبننل الموعنند الننذى حددتننو لجنننة

الحكم عمى الرسالة بعشرة أيام عمى األقل .

 -2يخط ننر وكي ننل الكمي ننة لش ننئون الد ارس ننات العمي ننا والبح ننوث األقس ننام العممي ننة بالكمي ننة بموع نند مناقش ننة
الرس ن ننالة ،عمى أن يت ن ننولى رؤس ن نناء األقس ن ننام نش ن ننر ى ن ننذه اإلخط ن ننارات ب ن ننين أعض ن نناء ىيئ ن ننة الت ن نندريس
والمدرسين المساعدين والمعيدين وطمبة الدراسات العميا بتقساميم .

 -3يتولى الطالب تجييز ( )5لوحات من الحجم الكبير يوضح بكل منيا -:

القسننم التننابع لننو ن عن نوان الرسننالة ن موعنند ومكننان المناقشننة ن أسننماء لجنننة الحكننم عمننى الرسننالة

عم ننى أن ي نننص فيي ننا أن ال نندعوة عام ننة  .ويوق ننع عم ننى ى ننذه الموح ننات المش ننرف المش ننارك ورئ ننيس

مجمننس القسننم المخننتص ووكيننل الكميننة لشننئون الد ارسننات العميننا والبحننوث ويننتم تسننميم ىننذه الموحننات

إلى العالقات العامة بالكمية ولصقيا فى األماكن المناسنبة التنى تحنددىا الكمينة قبنل موعند المناقشنة

بتسبوع عمى األقل .

 -4تجننرى المناقشننة فننى قاعننة الكميننة المجي نزة لممناقش نات ويطمننب روب المناقشننة مننن المسننئول عننن
القاعة .
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ABSTRACT
Feed-forward neural networks are popular classification tools which
are broadly used for early detection and diagnosis of breast cancer.Back
Propagation Algorithm is the most common method used to train them. This
learning algorithm is a gradient-descent based algorithm which suffers from
some drawbacks such as getting trapped in local minima, slow convergence
and network stagnancy. In recent years, a great attention has been paid to
bio-inspired optimization techniques due to its robustness, simplicity and
efficiency in solving complex optimization problems. Thus, this thesis
investigates the prediction ability of neural networks trained by two of the
most recent meta-heuristic algorithms inspired by the behaviors of natural
phenomena, namely Bat algorithm and a Flower Pollination Algorithm for
breast cancer diagnosis. Those algorithms are utilized for the first time to
optimize the weights between layers and biases of the neuron of feed
forward neural networks to achieve the minimum error for a Multi-Layer
Perceptron neural network. The experiments performed on Wisconsin Breast
Cancer Dataset using Matlab environment showed that the proposed
approaches were capable of achieving the highest classification rate and the
lowest mean squared error compared to other algorithms like Social Spider
Optimization, Grey Wolf Optimization, Biogeography Based Optimization,
Genetic Algorithm, Particle Swarm Optimization, Ant Colony Optimization,
Evolutionary Strategy and Population-Based Incremental Learning. The
influence of data preprocessing phase on performance has also been
investigated. The simulation results show that the efficiency of training
process is highly enhanced when combined with BAT algorithm and Flower
Pollination Algorithm. It is also intended to introduce a Genetic Algorithm
based Firefly Algorithm for training neural networks for optimizing weights
and biases. The simulation results indicate that better performance of the
Firefly Algorithm in is obtained when being hybridized with Genetic
Algorithm.
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تشخيص مرض سرطان الثدى باستخدام الشبكات العصبية الصطناعية

تمهيــد  :تعتبننر الشننبكات العصننبية المعتمنندة عمننى نظننام التغذيننة األماميننة مننن أكثننر أدوات التصنننيف
شننيوعا والتنني تسننتخدم عمننى نطنناق واسننع لمكشننف المبكننر وتشننخيص مننرض سننرطان الثنندي،

Back propagation Algorithm

يعنند

األكث ننر اس ننتخداما ف ننى تعم ننيم وت نندريب ى ننذه

الشبكات.من ناحية أخرى فنإن ىنذه الخوارزمينة تعتمند عمنى المشنتقات الرياضنية فنى عممينة التعمنيم لنذا

فيننى تعننانى مننن عنندة مشننكالت مثننل ايجنناد القننيم الصننغرى المحميننة بنندال مننن القننيم الصننغرى المطمقننة

وبطننع عمميننة التقننارب مننن أجننل الوصننول إلننى حننل وبالتننالى ضننعف وركننود فننى األداء .فنني السنننوات

األخيرة ،تم إيالء اىتمام كبير لتحسين تقنيات مستوحاة من الطبيعة نظ ار لبساطة وكفاءة ىذه التقنينات

فى الكثير من المشناكل المعقندة والتنى تيندف إلنى ايجناد الحنل االمثنل لمسنتلة منا .تيندف ىنذه الرسنالة
النى بحننث قنندرة الشننبكات العصننبية االصننطناعية عمننى التنبننؤ بمننرض سننرطان الثنندى وذلننك عننن طريننق

تدريبيا باستخدام اثنين من احدث الخوارزميات المستوحاة من الطبيعنة وىمنا

Bat Algorithm and Flower Pollination Algorithm

تسنتخدم ىنذه

الخوارزميات الول مرة لتحسين قيم االوزان والتحيزات بين الطبقنات لشنبكة الخالينا العصنبية المعتمندة

عمى نظام التغذية االمامية منن اجنل الحصنول عمنى اقنل نسنبة خطنت .وأظينرت التجنارب التني أجرينت
عمننى قاعنندة البيانننات الخاصننة باالبحنناث العمميننة لتشننخيص مننرض سننرطان الثنندي
باسننتخدام

برنننامج )(Matlab

)(WBCD

أن الخوارزميننات المقترحننة كانننت قننادرة عمننى تحقيننق أعمننى معنندل

Genetic
تصننيف وأقنل متوسنط خطنت تربيعنى مقارننة بالعديند منن الخوارزمينات االخنرى مثنل
Algorithm, Social Spider Optimization, Grey Wolf
Optimization, Biogeography Based Optimization, Particle
Swarm Optimization, Ant Colony Optimization,
Evolutionary Strategy and Population-Based Incremental
 . Learning.ولق ن ن نند ت ن ن ننم د ارس ن ن ننة ت ن ن ننتثير مرحم ن ن ننة تجيي ن ن ننز البيان ن ن ننات عم ن ن ننى أداء الخوارزمين ن ن ننات.

وتيدف ىذه الرسالة ايضا إلى ابتكار خوارزمية ميجنة تجمع بين

 Genetic AlgorithmوFirefly Algorithm

لتندريب الشنبكات العصنبية منن

أجنل تحسنين األوزان و التحينزات .تشنير النتننائج إلنى أننو منن الممكننن الحصنول عمنى أداء أفضنل ل

Firefly
Algorithm
Genetic Algorithm

ف نني تحس ننين األوزان والتحين نزات عن نندما ي ننتم تيجيني ننا
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