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 المستخلص

من Rحمقة ت المتعاكسة  لمقاشتقااالقديم مفيوم م ت. ت 𝛤 -النمط   منحمقة Mحمقة و ( R).,+,لتكن 
من  𝛤-ت المتعاكسة لحمقو من النمط قاشتقااال,وتم تقديم مفيوم J.Vukman  و M.Brešar قبل 
 .  K.K.Dey, A.C.Paul, I.S.Rakhimovقبل

 
 -:هو العمل هذا الهدف االساسي من

االشتقاق المتعاكس العالي ,متعاكس ي الثجوردان الثالاشتقاق  يم التاليةىامفالتقديم وتعميم ( 1)
عمى  يماعماماتكذلك ,العالي متعاكس جوردان الثالثي الالعالي واشتقاق لمتعاكس اجوردان اشتقاق ,
 .Rحمقة ال

 -وسنبرهن مايمي :
(i)  عاكس عمى الحمقةتمال جوردان كل اشتقاقR  عمى التوالي(عاكس تمجوردان ال)تعميم  اشتقاق 

عاكس عمى تتعميم اشتقاق م) يعطي x,y)=0بحيث , عاكستشتقاق مايعطي  x,y)=0بحيث 
 .R عمى الحمقةالتوالي (

(ii كل اشتقاق  )العالي عمى الحمقة متعاكس جوردان الRمتعاكس العالي ال جوردان )تعميم اشتقاق
) تعميم يعطي  0=(x,y)بحيث عالي ,اشتقاق متعاكس  يعطي 0=(x,y)بحيث عمى التوالي(

 .Rعمى الحمقة اشتقاق متعاكس عالي عمى التوالى(
(iii )اذا كانت R ,عمى التوالي( متعاكس)تعميم اشتقاق جوردان المتعاكس ال جوردان اشتقاق فانحمقة 

جوردان )تعميم اشتقاق متعاكس ال جوردان الثالثي اشتقاقيعطي  2االلتواء من النمط طميقة لحمقة 
 Rمتعاكس عى التوالى (عمى الثالثي ال

 وسعنا المفاهيم التالية: (2)
 و متعاكس العاليجوردان الاشتقاق المتعاكس العالي, اشتقاق  متعاكس,الثي الجوردان الثاشتقاق 
تعميمات ىذه المفاىيم عمى حمقة من النمط  دراسة  كذالك. متعاكس العاليجوردان الثالثي الاشتقاق 

–𝛤. 
 ان االشتقاق المتعاكسو من الواضح  𝛤–عمى حمقة من النمط تم دراسة صفات ىذه المفاىيم  اكم

) تعميم  Mعمى متعاكسال جوردان اشتقاق يعطي)تعميم االشتقاق المتعاكس عمى التوالي(  ,Mعمى
)تعميم اشتقاق  Mعمى ايضا اشتقاق المتعاكس العاليعمى التوالى( و متعاكس ال جوردان اشتقاق

جوردان )تعميم اشتقاق  متعاكس العاليال جوردان اشتقاقيعطي  المتعاكس العالي عمى التوالي(
الشروط قدمنا  لكن العكس غير صحيح بصورة عامة و قد M.عمى متعاكس العالي عمى التوالي(ال

 .العكس صحيح افيي التي يكون


