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 المستخلص

. تم تقديم Mدوال متشاكلة داخليا ً على  ,و   -من النمط حلقة  Mلتكن         

جوردان الثالثي على  (,)شتقاق  إلجوردان و ا (,)شتقاق إلو ا (,)شتقاق إلا

كانت قد قدمت من قبل  إعماماتهاوعدة باحثين. بينما  M.Ashrafالحلقات من قبل 

E.Albaş  وN.Arğac احثين آخرين. في هذا العمل سوف نقدم وندرس مفهوم وب

جوردان  (,)شتقاق إلجوردان العالي وا (,)شتقاق  إلالعالي وا (,)شتقاق إلا

 . -على حلقات من النمط  إعماماتهاالثالثي العالي و

 هداف االساسية من هذا العمل هي:ألا

 (,)شتقاق إلا إعمامكذلك ي والعال (,) شتقاقإلا إعمامتقديم المفاهيم االتية:  .1

جوردان الثالثي العالي. ودراسة خصائص  (,)شتقاق إلا إعمامجوردان العالي و

يعطي  العالي(,)شتقاق إلا إعمام. من الواضح ان Rهذه المفاهيم على الحلقة 

 Rوبرهنا بان العكس يتحقق عندما تكون  جوردان العالي  (,) شتقاقإلإعمام ا

 .2طليقة االلتواء من النمط حلقة أولية 

بما ان احدى المسائل المهمة في نظرية الحلقات هي تحديد فيما اذا كانت الحلقة  .2

 .Rولية ألبدال على الحلقة األابدالية او غير ابدالية. فقمنا بدراسة موضوع ا

 (,)شتقاق إلا إعمامولية مع ألفحصلنا على عالقات مرتبطة باالبدال على الحلقة ا

,العالي عندما قمنا بتعريف الدوال    على انها دوال متشاكلة ظاهريا ً علىR. 

 (,)شتقاق إلا إعمامالعالي ) (,)شتقاق إلالمفاهيم االتية: ا إعمامتعريف و .3

جوردان العالي(  (,)شتقاق إلا إعمامجوردان العالي ) (,)شتقاق إلالعالي( وا

جوردان الثالثي  (,)شتقاق إلا إعمامجوردان الثالثي العالي ) (,)ق شتقاإلوا

، كما تم دراسة صفات هذه المفاهيم على حلقة من -على حلقة من النمط  العالي(

 (,)شتقاق إلا إعمامالعالي ) (,)شتقاق إلولية، ومن الواضح ان األا  -النمط 



جوردان  (,)شتقاق إلا إعماملي ) جوردان العا (,)شتقاق إلالعالي( يعطي ا

العالي( لكن العكس غير صحيح بصورة عامة وفي هذه الرسالة قدمنا الشروط التي 

 يكون فيها العكس صحيح.

 


