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 تحقق هذة الزسالت هذفين

واستخذاهنا هفهىم الشبت الوتىافق  هى دراست انىاع جذيذة هن بذيهياث الفصل الفىقيت الضبابيت :الهدف االول

 تالفىقي اثالفضاء  α-  i ,تالضبابي تالفىقي اثالفضاء,  i  -  تالضبابي تالفىقي اثالفضاء) هثل في تؼزيفها

 اثالفضاء ,i β  -تالضبابي تالفىقي اثالفضاء , semi-  i تالضبابي تالفىقي اثالفضاء,  -i  almost   تالضبابي

 تالضبابي تالفىقي اثالفضاء Di=0,1,2 ,ت الضبابي تالفىقي اثالفضاءi=0,1,2) ,لكل) pre-  i تالضبابي تالفىقي

Ri=0,1 , الونتظن هن النىع الضبابي الفىقي الفضاء- α , النىع  هن الونتظن الفىقي الضبابيالفضاءβ- , الفضاء

الفضاء الفىقي  -semi ,الفضاء الفىقي الضبابي الونتظن هن النىع , -preالفىقي الضبابي الونتظن هن النىع

 هنالطبيؼي الفضاء الفىقي الضبابي  , التقزيبي الفىقي الضبابي الونتظن الفضاء , -bالنىع الونتظن هن الضبابي

الفضاء  , -preهن النىعالطبيؼي الفضاء الفىقي الضبابي  ,الطبيؼي التقزيبيالضبابي  الفضاء الفىقي, α -النىع

الفضاء الفىقي -b, عهن النى طبيؼيال الفضاء الفىقي الضبابي, -semiهن النىع طبيؼيال الفىقي الضبابي

الؼالقت بين ووجذنا ضبابيت  هجاهيغت وػلى الضبابي تالتبىلىجي اثفي الفضاء  (-βهن النىع طبيؼيال الضبابي

  .هذه األنىاع

ها يؼتوذ ػلى ت الونفصلت كل هنالضباب تالفىقي وجاهيغهى تقذين ودراست بؼض انىاع  هن ال :ثانيالهدف ال

دراست بؼض انىاع  هن الفضاء الفىقي الضبابي الوتصل ايضا .الضبابيت الوغلقت  الفىقيت هفهىم الوجاهيغ

هن  تصلالفىقي الضبابي الو هثل)الفضاء في تؼزيفها الونفصلت الوجاهيغ الفىقيت الضبابيتواستخذاهنا هفهىم 

الفضاء  , -preهن النىع صلالفضاء الفىقي الضبابي الوت, التقزيبي وتصلال الفضاء الفىقي الضبابي, α -النىع

الفضاء الفىقي  b,-عالنى هن تصلالفضاء الفىقي الضبابي الو, -semiهن النىع صلالفىقي الضبابي الوت

في  انىاع جذيذة هن الفضاء الفىقي الضبابي الونفصل خارجيا نادراسواخيزا . (β-النىع هنالوتصل الضبابي 

الفضاء الفىقي الضبابي الونفصل ايضا وجذنا الؼالقت بين . ضبابيت ي الضبابي وػلى هجوىػتالتبىلىج الفضاء

 . بذيهياث الفصل الفىقيت الضبابيت و  خارجيا
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