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ABSTRACT 
    In this paper we investigate if it is possible that the trivial extension ring ,  inherit the 
properties of the ring  and present the relationship between the trivial extension ,  of a ring 

 by an -module  and the -regularity of  by taking new concepts as -coherent rings and -
-regular rings which introduced as extensions of the concept of -regularrings. Moreover we 

studied the possibility of being the trivial extension ,  itself -regular ring according to 
specific conditions. Thus we proved that if  is an Artinian ring, then the trivial extension ,  
is a -regular ring. As well as if the trivial extension ,  is a Noetherian -regular ring, then  
is a -regular ring. On the other hand we showed that if  is a field and  is an -vector space with 
infinite dimension, then the trivial extension ring ,  of  by  is - -regular ring. 
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  التمديد التافه للحلقات المنتظمة من النمط
  خالصةال

العالقة ونعرض  صفات الحلقة  ,لقة التمديد التافهفيما اذا كان من الممكن ان ترث ح ھذا البحث نتحققفي    
من خالل اتخاذ  للحلقة  واالنتظامية من النمط  بواسطة الموديول  للحلقة  ,بين حلقة التمديد التافه

التي قدمت الول مرة كتوسيع لمفھوم  -والحلقات المنتظمة من النمط   مفاھيم جديدة كالحلقات المتماسكة من النمط 
,امكانية كون حلقة التمديد التافه. باالضافة الى ذلك درسنا ات المنتظمة من النمط الحلق نفسھا منتظمة من   

,ارتينية فان حلقة التمديد التافهحلقة  وفقا لشروط محددة. وھكذا اثبتنا انه اذا كانت  النمط  تكون منتظمة   
,ديد التافهلك اذا كانت حلقة التم. وكذمن النمط  حلقة منتظمة من  فان  نويثيرية ومنتظمة من النمط   

فان حلقة التمديد  ھو فضاء متجھات ال نھائي على  حقل و  . من ناحية اخرى فقد بينا انه اذا كان النمط 
,التافه   . -تكون منتظمة من النمط  بواسطة  للحقل   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


