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 المقدمة

 ة : بعن النتاتي التمهيتي

تكييلم  Rة فييه السل يية االبتالييية ام مجملايية كييا العناصيير اتيميية ال ييل 

)(السل ييية ليرميييت لهيييا بيييالرمتمثالييياف فيييه  RL يجييين ام نبييييم  . لايضييياف

)(0انيييييييو RL  0إلا لف ييييييي  إلا  كيييييييام)( IannI  لكيييييييا

  .RفهIمثاله

 

  :المناقشة 

م لييبعن المبرانييا  المهميية خيي ا المناةاليية عييل  نع ييه بعيين البييرااي

 تفيتنا فه برانة  المبرانة فه النتاتي الته اه اتفنا .  الته 

 المبرانيية التالييية برانهييا العييال  كييلكس لاييه تع ييه الييرل اف كافييية للمثيياله

IفهR عاجل)( IEnd  . سل ة ابتالية 

 :  (  كوكس ( ) مبرهنة 1)  مبرهنة

  إلا Rمثاليييييييييييييييييييييييييياف فيييييييييييييييييييييييييه Iلسل ييييييييييييييييييييييييية Rليييييييييييييييييييييييييتكم

)(0كام IannI  فام)( IEnd . سل ة ابتالية 
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 البرهان : 

)(هفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييgلfملييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك IEnd  

fggfhضيييييييييييييييييييييي  لليييييييييييييييييييييييكمIba ,    بمييييييييييييييييييييييا

 تالاكا فام : hام
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)(0لالييييييو IhI لييييييلل  يكييييييلم)()( IannIh   لمييييييم

IIhاللاضيييييي  ام  )( 0لبمييييييا ام)( IannI    فيييييييام 

0)( Ih  0  لاليييييييييييييييييييييييييييييو يكييييييييييييييييييييييييييييلمhله   لبالتيييييييييييييييييييييييييييييا

fggf   . 

 :    (2)مبرهنة

)(0سل يية ابتالييية بسيييرRلييتكم RL لليييكمI  مثالييياف

SIEndإلا كانيي  Rفييه )(فييام  S  سل يية ابتالييية

)(0ل SL . 
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) برانيي  اييلا المبرانيية فييه االييكاا لاعييالين مختلفيية لمييم ضييمم الييليم 

 (   لعل  نلرتاا بأبع  براام برانلا الا المبرانة ليكانت لكلكس

 البرهان :    

)(0مبمييييييا ا RL 0فييييييام)( IannI  ( 1لمييييييم مبرانيييييية )

Sfسل ية ابتالييية إلا كيامSفيام ل   f   انصيراتي  ال ييلة

Nnلعيييييييييييتت ملجييييييييييين   0nfفيييييييييييام لالييييييييييييو لكيييييييييييا 

Ix  0)())((  xfxf nn      لكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم

0)( RL0  اليو يكلم)( xf  0لل   لf     . 

 - هيييل  فييييلمتكييييلم منتظمييية سعيييين مفR: ام السل ييية (1)م سظييية

إلا كييام . (   Von – Neumann)                         نييليمم 

Rxلكا يلجتRy  بسيرxxyx  . 

سل يييييييييييييييييييييية منتظميييييييييييييييييييييية   لكييييييييييييييييييييييا Rلييييييييييييييييييييييتكم : (1) نتيجيييييييييييييييييييييية

R SIEndفييييييييهIمثيييييييياله )(  تكييييييييلم سل يييييييية  ابتالييييييييية

)(0ل SL . 

سل يية منتظميية   مييم الممكييم البرانيية بعييهللة  Rبمييا ام  البراييام :

)(0اليييييه ام   RL  ( 2  سعييييين مبرانييييية )تكيييييلمS سل ييييية

)(0لابتالية  SL . 

SIEndعاسة فامRلتكم:  (3)مبرهنة )( تكلم عياسة

 .RفهIلكا مثاله

بمييا ام العنصيير اللسيييت العييتي  ال ييلة ةييه العيياسة اييل الصييفر   البراييام : 

)(0فيييييام  RL( نسصيييييا اليييييه ام 2لميييييم المبرانييييية )S 

)(0سل ة ابتالية ل SL . 

Sgfلييكم ,0ل, gfفانيو يلجييتIyx , 

,0ل yx  بسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير

)(0ام xf0ل)( yg   بميييييييييييييييييييا امR عييييييييييييييييييياسة

0فام yx    االم  : 
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)(0 بمييييييييييييييا ام xf 0)( ygلR  عيييييييييييييياسة   فييييييييييييييام

0)()( ygxf      لالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو

)()(0فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييام yxgof  لايييييييييييييييييييييييييييييييييييييلا يعنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييه   

،    ال تسلل  ةاع   صفرل       Sبل ام0gfام

 ساحة .Sوهكذا تكون الحلقة

: ام سل يية التاليياك   للملتيييلا ليييس بالضييرلرل ام تكييلم  (2)م سظيية

ابتالييييييية . لكييييييم تيلمييييييا نييييييللتت بييييييرام ام صييييييفة االنتظييييييا  للمثيييييياله فييييييه 

)(الر  لجعاRالسل ة IEnd      . سل ة ابتالية 

انيو مثياله منيتظ    Rفه سل ةI:  ي اا ام مثاله (1)تعري 

xxyxبسير امIyيلجت  Ixإلا كام لكا  . 

 

 النتائج

 ت ت  مم المبرانا  عل  نبرام المبرانة اآلتية . مم خ ا ما 

مثالييييييييييييييييييييييياف منتظميييييييييييييييييييييياف فييييييييييييييييييييييه I:  إلا كييييييييييييييييييييييام (4)مبرانيييييييييييييييييييييية

SIEndفامRالسل ة )( . سل ة ابتالية 

Sgfالبراييييام :  ليييييكم ,لليييييكمxبل انصيييير فييييه I   

بسييييييييييييييير Iyمثيييييييييييييياله منييييييييييييييتظ    فيلجييييييييييييييتIبمييييييييييييييا ام

xxyxام     . : اآلم 
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سل ييييييييييية Rلكيييييييييييم

 : ابتالية لاليو 
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fggfاليه ام)2(ل)1(الم نسصا ميم  لايلا

  سل ة ابتالية  .  Sيعنه ام 
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Regular ideal over endomorphisms ring 
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Abstract 

In this work, we review a number of, well-know results which deal with conditions that make 

(homomorphism ring of commutative Ideal which is the aim at this work.  

Prof. S.H. Cox JR has studied these results in addition to    Prof. Wezlman , first of all. We introduce an 

explanation of there results to arrive to our goal which we could arrive at through the proof of the theorem in the 

result of this paper.   

 

 


