
 

 جمهورية العراق         

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 الجامعة المستنصرية        

 قسم الرياضيات –كلية التربية 
  

 

في الفضاءات  -bحول المجموعة الضبابية المفتوحة من النوع
 التبولوجية الضبابية وعلى مجاميع ضبابية

 رسالة

 مقدمة إلى مجلس كلية التربية في الجامعة المستنصرية 

  وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير علوم في الرياضيات 

 

 من قبل

 منار فالح ذياب

 

 بأشراف

 االستاذ المساعد

                     الدكتور منير عبد الخالق الخفاجي  

تشرين الثاني                             محرم                                           

3311                                                                            2132  

 



 

        Republic of Iraqi 
Ministry of Higher Education  
        and Scientific Research 
Al-Mustansiriyah University 
       College of Education 
Department of Mathematics 

 
   
  

On Fuzzy b-Open Set In Fuzzy 
Topological Spaces On Fuzzy 

Sets 

 

A thesis  
Submitted to College Of Education at  

AL- Mustansiriyah University as Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Master of Science in Mathematics 

 

 

By 

Manar Falih Dheyab  

 

Supervised by 

 

Assist. Prof. Dr. Munir Abdul. Khalik  .Al -Khafaji  

 

November                                                                             Muharram 

2012                                                                         1433 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 :  المستخلص

تحقق هذه الرسالة هدفين . الهدف االول هو دراسة بعض االنواع من بديهيات       
-b الفصل الضبابية كل منها يعتمد على مفهوم  المجموع الضبابية المفتوحة من النوع 

شبة المتوافق المفهوم  ناالضبابية وعلى مجاميع ضبابية واستخدامفي الفضاءات التبولوجية 
  , 1T̃-bالفضاء الضبابي , 0T̃-bالفضاء الضبابي )          مثل           في تعريفها 

الضبابي المنتظم الفضاء ,  b-الضبابي المنتظم من النوع  الفضاء, 2T̃-b الفضاء الضبابي

شبة الالضبابي الفضاء ,  b**-النوع  الضبابي المنتظم من الفضاء   , b*-من النوع 

,  b*-النوع                   شبة منتظم من الالضبابي الفضاء ,  b-منتظم من النوع 
,  b-النوع  الضبابي السوي منالفضاء ,  b**-شبة منتظم من النوع الالضبابي الفضاء 
,  b**-الضبابي السوي  من النوع الفضاء   , b*-الضبابي السوي من النوع الفضاء 
,  b*-شبة سوي من النوع الالضبابي الفضاء  , b-شبة سوي من النوع الالضبابي القضاء 
 بهذا المتعلقة النظريات بعض وثبتنا ( -bمن النوع السوي الوسيطالضبابي الفضاء 
 . الموضوع

 التبولوجية الفضاءات من انواع مختلفة عشرة ودراسة تقديم هوالهدف الثاني      
 مثل  -bالضبابية المفتوحة من النوع  مجموعةال مفهوم على اعتمادا منهم بعضالضبابية 

الفضاء الضبابي المتضام, الفضاء الضبابي المتضام تقريبا , الفضاء الضبابي شبة )
, الفضاء الضبابي الشبة موسع , الفضاء الضبابي , الفضاء الضبابي الموسعمتضام 



ء , الفضا -b, الفضاء الضبابي المتضام تقريبا من النوع  -bالمتضام من النوع 
, الفضاء  -bمن النوع  , الفضاء الضبابي الموسع -bمن النوع  شبة متضامالالضبابي 

قامة األنواع هذه بين العالقة نجد أيضا. ) -bمن النوع  الضبابي الشبة موسع  التكافؤ وا 
الضبابية السوية  اتالفضاء أنواع بعض بين عالقة نجد ,  وأخيرا.  طو الشر  بعض تحت

 ظل في -bالفضاءات الضبابية المنتظمة من النوع  من أنواع وبعض  -bمن النوع 
 .ظروف

 

 


