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وتي ةم   (U,R). تة  تقةم   تيف ةش ناةتقل  Mنثةلل  لة   ة   Uو   -حلقة  نةن نلة     Mلتكن         

نةةةن   ةةة    -لحلقةةة  نةةةن نلةةة     K –. وتةةة  تقةةةم   ناةةةتقل  A.K.Farajنةةةن   ةةة   (U,R)ناةةةتقل  

H.Kandaman   بم  ل  منت نل فلهم  نالتم : ناتقل– K   جةردان  وتي م ةو وتي ةم  ناةتقل– K  نةن

    S.Chakraborty    وA.Paul. 

  : نلهمف نالسلس  نن هذن نلي          

نليلل  على نلترنل (  K(U,M) –نليلل  )تي م  ناتقل   K(U,M) –تقم   وتي م  نفهرم ناتقل   (1)

جةةردان  نليةةلل  علةةى نلتةةرنل (  K(U,M)جةةردان  نليةةلل  )تي ةةم  ناةةتقل   K(U,M)وناةةتقل  

 . -هم  على حلق  نن نل    وادنس  خصلئص هذه نل فل

نليةةلل  علةةى نلتةةرنل (  K(U,M) –نليةةلل  )تي ةةم  ناةةتقل   K(U,M) –نةةن نلرن ةة  ن  ناةةتقل  

جةردان  نليةةلل  علةةى  K(U,M) –جةةردان  نليةلل  )تي ةةم  ناةةتقل   K(U,M) – يطة  ناةةتقل  

  ناللترنء نن نالولم  طلمق  -حلق  نن نل     Mنلترنل ( وبفه ل بأ  نليكس صحم  ع منل تكر  

 .2نل    

 (U,M)علةى نلتةرنل ( وت فكةا  (U,M)تي ةم  ت فكةا ) (U,M)تقم   وتي م  نفهرم ت فكةان   (2)

جردان  نلثالث  )تي م   (U,M)جردان  على نلترنل ( وت فكا  (U,M)جردان  )تي م  ت فكا 

 جردان  نلثالث  على نلترنل (. (U,M)ت فكا 

نليةةلل  علةةى نلتةةرنل (  (U,M)نليةةلل  )تي ةةم  ت فكةةا  (U,M)تقةةم   وتي ةةم  نفهةةرم ت فكةةان   (3)

جردان  نليلل  علةى نلتةرنل ( وت فكةا  (U,M)جردان  نليلل  )تي م  ت فكا  (U,M)وت فكا 

(U,M)  تي م  ت فكا(  جردان  نليلل  نلثالث(U,M) .) جردان  نليلل  نلثالث  على نلترنل 

نالولمةة  ونةن نلرن ةة  ن  ت فكةةا   -   ك ةل تةة  ادنسة  صةةفل  هةةذه نل فةلهم  علةةى حلقةة  نةن نلةة 

(U,M)  تي م  ت فكا(  نليلل(U,M)  هر ت فكةا ) نليلل  على نلترنل(U,M)   جةردان  نليةلل

جردان  نليلل  على نلترنل ( لكن نليكس غمف صحم  بصردة علن . و م  (U,M))تي م  ت فكا 

  من ل افوط لمكر   مهل نليكس صحم .

 

 


