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 شتقاقات و رواسم أخرىالحلقات ذات اإل
حباث و الدراسات يف ستمرار ألحد خطوط األإتعترب هذ الرسالة     

نواع حمددة من رواسم احللقات، ماكتب يف الدوريات العاملية عن أ جمموع
،  وخاصة تلك الرواسم اليت حتافظ على تركيبات معينة لعناصر احللقات

ها. املعممة شتقاقاتاإلشتقاقات و رواسم مثل رواسم اإل   و ما شا
 و رواسم  املعممة شتقاقاتاإلتأثري رواسم لقد قمنا بدراسة     
موعات ابعض الشروط على حتقق  اليتاملعممة  فاي)- (ثيتا شتقاقاتاإل

  ولية.اجلزئية من احللقات األ
تم الرسالة بدراسة خاصية اإل متتلك رواسم ولية اليت ت األقابدال يف احللو

  املعممة. فاي)-شتقاقات (ثيتااإل و رواسم املعممة شتقاقاتاإل
     

  :بوابد قسمنا الرسالة إىل أربعة أقو  
 صطلحاتالتعريفات و امللدراسة و إستعراض بعض ول الباب األأفردنا  

 اخلاصة بنظرية احللقات غري اإلبدالية و كذلك بعض أنواع رواسم احللقات
  .بواب التاليةالىت تعيننا يف األو 



اليت إستعرضنا بعض النتائج املنشورة يف الدوريات و الباب الثاني في  
و منها بعض النتائج املتعلقة  ستخدمنها يف البابني الثالث و الرابعإ

   ناه .بعد اهللا يف كل ما اجنز لنا  العونكانت باالشتقاقات املعممة و اليت  
  

على بعض  املعممة شتقاقاتاإلنا بدراسة تأثري راسم قم الباب الثالثفي 
  :فصولربعة يل أوهذا الباب ينقسم إ ،ات اجلزئية من احللقاتالفئ

املزودة  االولية بدال يف احللقاتبدراسة خاصية اإلقمنا  ول يف الفصل األ
من  )ideal( علي املثايل )scp(قق شرط املعممة اليت حت شتقاقاتباإل
  . لقةاحل

بدال يف احللقات الىت متتلك ل الثاين قمنا بدراسة خاصية اإلفصيف ال
 Lie( يل علي املثايل )scp(قق شرط اليت حت املعممة شتقاقاتاإلاسم و ر 

ideal( حللقةمن ا.  
 شتقاقاتاإلراسم لستخدام تعريف جديد يف الفصل الثالث قمنا با

  .حللقةمن ا )Lie ideal( يل املثايلعلي  )scp(اليت حيقق شرط  املعممة
املزودة ولية يف الفصل الرابع قمنا بدراسة اإلبدال يف احللقات األ

 جوردن املثايل علي طو شر بعض القق املعممة اليت حتشتقاقات باإل

)Jordan ideal( حللقةمن ا.  



 فاي)- شتقاقات (ثيتااإل رواسمقمنا بدراسة تأثري  في الباب الرابع
ىل ، وهذا الباب ينقسم إحللقاتعلى بعض الفئات اجلزئية من ا املعممة

  ثالثة فصول:
 فاي)- شتقاقات (ثيتااإلدرسنا العالقة بني جوردن  وليف الفصل األ

 Jordan) جوردن املثايلعلي  املعممة فاي)- شتقاقات (ثيتااإلو املعممة 

ideal) احللقة من.  
ولية اليت متتلك يف الفصل الثاين قمنا بدراسة اإلبدال يف احللقات األ 

 عليشرط اهلومومورفزم قق املعممة اليت حت فاي)- شتقاقات (ثيتااإل سمروا
  .من احللقة )Jordan ideal( جوردن املثايل

ولية اليت متتلك يف الفصل الثالث قمنا بدراسة اإلبدال يف احللقات األ
 علي طو شر بعض القق املعممة اليت حت فاي)-شتقاقات (ثيتااإل رواسم
  .حللقةمن ا )Jordan ideal( جوردن املثايل
قنا اهللا يف احلصول عليها قمنا وجدير بالذكر أن النتائج اليت وف    

بالنسبة من املراجع ؛   [26 ,25 ,24]وهي حباث عدادها يف ثالث أبإ
لة الرتكية للرياضيات [25]للبحث   Turkish)متت املوافقة علي نشرة با
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