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 المستخلص

 :  تتناول هذه الرساله هدفٌن

,     v ,        الضبابٌه بدٌهٌات الفصلل هو عرض ودراسة أنواع جدٌدة من الهدف األو

 و v - الضبابً الطبٌعً من النوع م ,الفضاءظالفضاء الضبابً المنتi =  0,1,2 ,  لكل من 

بٌنها ودراسة العالقات  δ - الطبٌعً من النوعالضبابً  م ,الفضاء ظالفضاء الضبابً المنت

الفضاء  و   مظالضبابً المنتالفضاء  فصل الضبابٌه وكذلكبدٌهٌات البٌن  أنواع معٌنة من 

 لتً او)  هضبابٌ على مجموعاتو هالضبابٌ هالتبولوجٌ اتفً الفضاءالضبابً الطبٌعً 

 (.حسب علمنا درس للمرة األولىت

الفصل  بدٌهٌاتإعطاء ودراسة الرئٌسً هو  هوالهدف والذيا الرسالةوالهدف الثانً من هذه 

فً الفضاء التبولوجً  الفضاء  الضبابً الطبٌعً م  وظالفضاء الضبابً المنت, شبه الضبابٌه 

, والتً هً موجهة  هالمتوافق  شبه  ٌفارتعال باستخدام  هالضبابً وعلى مجموعات ضبابٌ

)شبه      ,        ,        لكل منالضبابً  شبه الفضاء التبولوجً بناءنحو 

 إلى شبه الضبابً الطبٌعً باإلضافة الفضاءو مظالضبابً المنت شبه ,الفضاءهوسدورف(

فٌما دراسة العالقة و  المفاهٌم   هذه حول )حسب معرفتنا(  جدٌدة ونظرٌات مقترحات َتقدٌم

 .بٌنها

 

 هنا بعض النتائج الرئٌسٌة التً تم الحصول علٌها؛ نذكر

 :فأن   فضاء تبولوجً ضبابً هو  (   ,  إذا كان )  . أ

  ضبابً من النوع  تبولوجً فضاءهو  α    ضبابً من النوع   تبولوجً فضاء كل    .1

β    . 

 .مظتقرٌبا منتضبابً  تبولوجًهو فضاء   مظضبابً منت تبولوجًفضاء كل  . 2

 .    ضبابًتبولوجً شبه فضاء هو      ضبابً تقرٌبً  تبولوجً فضاءكل  . 3

 .     ضبابً  تبولوجً فضاءهو      شبه ضبابً  تبولوجًفضاء كل   .4

 .   ضبابً  شبه تبولوجً هو فضاءv     ضبابً  تبولوجً كل فضاء . 5

 .م. ظضبابً منت شبه تبولوجً م  هو فضاءظضبابً منت تبولوجً كل فضاء . 6

إذا وفقط إذا كل نقطة       شبه ضبابً  فضاء (  ,  ) الفضاء التبولوجًٌكون    ب.

 .ضبابٌه عظمى هً مجموعه شبه ضبابٌه مغلقه 

 

     ( 0 , 1) و    - δHR    من النوع  ضبابً تبولوجً فضاء   (  ,  )   إذا كان   ج .

r حيث         -         =       فأن    U   ئلة من الجوارات من النوع هً عا- δ 
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 .  الضبابٌه    المفتوحه للنقطة

 

 :متكافئهالعبارات التالٌة فأن   هو فضاء  تبولوجً ضبابً  (  ,  ) إذا كان   د. 

 

 . منتظم ضبابًشبه  فضاء تبولوجً هو  (  ,  )   . 1

 

فً الفضاء       ولكل نقطه ضبابٌه عظمى       مجموعة ضبابٌه مغلقه لكل    .2

   بحٌث ان هذه النقطة هً لٌست شبه متوافقه مع المجموعة (  ,  ) الضبابً  التبولوجً 

  ,           U(x)    ان  بحٌث        ٌوجد هناك مجموعتٌن شبه ضبابٌه        

F(x)    V(x) ,   لكلx   فً  المجموعةX  (   و   )Scl    هً لٌست شبه متوافقه مع 

(   )Scl  .  


