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 4 :זכות נקודות מספר
 

 בוגר תואר:

 
 הנשיא תכנית :הקורס על שאחראית האקדמית היחידה

 

 ב' סמסטר סמסטר:

 

 עברית הוראה: שפת
 

 קמפוס: קרית א"י ספרא

 

 מורה אחראי על הקורס: ד"ר אלכס גורביץ

 

 gurevich@ma.huji.ac.il :הקורס על האחראי המורה של דוא"ל

 

 מראש בתאום :הקורס רכז של קבלה שעות

 

 גורביץ אלכס ד"ר :הקורס מורה

 
 המספרים בתורת אלמנטריים נושאים :הקורס של כללי תאור

 
 המספרים בתורת נושאים עם ראשונית הכרות לתלמידים להקנות :הקורס מטרות

 
 המספרים בתורת בעיות לפתור :למידה תוצרי

 

 אין :נוכחות דרישות

 

 הרצאה  :בקורס ההוראה שיטת
 

  :בקורס הנושאים רשימת
 
  שלמים מספרים -
  ופריקות ראשונים -
  לינאריות דיאופנטיות משוואות -
  קונגרואנציות -
  שונים בבסיסים מספרים -
  עשרוניים שברים -
  ואוילר וילסון פירמה, משפטי -
  כיפליות פונקציות -
  מושלמים מספרים -
  פרימיטיביים שורשים -
  הריבועית ההדדיות חוק -
  פיתגוריות שלישיות -
  פירמה של אחרון ומשפט אינסופית ירידה -
  ריבועיים של סכומים -
  -ראשוניים ספירת -
  פריי וסדרות קרובים -
  פל ומשוואת משולבים שברים -



  ריבועיות בהרחבות השלמים חוגי -
 תהעכשוי המספרים לתורת מבוא -
 

 Underwood Dudley: Elementary Number Theory   :לקריאה חובה חומר

 
  אין  נוספת: לקריאה חובה חומר

 

 %10 במשקל תרגילים .%90 במשקל (שעות 3) בכתב בחינה :הסופי הציון מבנה

 
 אין  :נוסף מידע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementary Number Theory, President’s Program 
Syllabus 

 

HU Credits: 4  

 

Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor)  

 

Responsible Department: President’s program  

 

Semester: 2nd Semester  

 

Teaching Languages: Hebrew  

 

Campus: E. Safra  

 

Course/Module Coordinator: Dr Alex Gurevich 

 

Coordinator Email: gurevich@ma.huji.ac.il 
 

Coordinator Office Hours: by appointment  

 

Teaching Staff: Dr Alex Gurevich 

 

Course/Module description:  
Elementary topics in Number Theory that can be taught in the first year and do not require 

advanced background in algebra  

 

Course/Module aims: Acquaint the students with basic topics in number theory  

 

Learning outcomes - On successful completion of this module, students should be able to:  
Solve problems in number theory  

 

Attendance requirements(%): No 



 

Teaching arrangement and method of instruction: Lecture 

 

Course/Module Content:  
- Integers  

- Primes and factorization  

- Linear Diophantine equations  

- Congruences  

- Numbers in other bases  

- Decimals  

- Fermat's, Wilson's and Euler's theorems  

- Multiplicative functions  

- Perfect numbers  

- Primitive roots  

- Quadratic reciprocity  

- Pythagorean triple  

- Infinite descent and Fermat's Last theorem  

- Sums of squares  

- Counting of primes  

- Approximations and Farey sequences  

- Continued fractions and Pell’s equation  

- Rings of integers in quadratic extensions  

- Introduction into modern number theory  

 

Required Reading: Underwood Dudley: Elementary Number Theory  

 

Additional Reading Material: No  

 

Course/Module evaluation:  
End of year written/oral examination 90 % 

Presentation 0 % 

Participation in Tutorials 0 % 

Project work 0 % 

Assignments 10 % 

Reports 0 % 

Research project 0 % 

Quizzes 0 % 

Other 0 %  

 

Additional information: No  
 
 


