سيرة ذاتية مختصرة لألستاذ الدكتور شاهر المومني
االستاذ الدكتور شاهر محمد احمد المومني
الجنسية :اردني
تاريخ الميالد :ايار 2691
مكان الـوالدة :عبين ــ عجلون
الحالة االجتماعية :متزوج ولي ولدان وبنتان
العنوان :الجامعة األردنية :ص.ب21153 .
E.mail: s.momani@ju.edu.jo
العمل الحالي:
 رئيس قسم الرياضيات في الجامعة االردنية
 أستاذ الرياضيات التطبيقية في الجامعة االردنية
المؤهالت العلمية:
 الدكتوراه :رياضيات تطبيقية – جامعة ويلز – بريطانيا ( .)2662-2631
 بكالوريوس :رياضيات – جامعة اليرموك – االردن (.)2631- 2631
مجالس امناء وادارة:
 عضو مجلس امناء جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا  -1121االن.
 عضو مجلس اإلدارة لصندوق دعم البحث العلمي  1121ولغاية .1121
 عضو مجلس البحث العلمي في الجامعة االردنية  -1121االن.
 عضو جمعية الرياضيات االمريكية -2665االن.
 عضو جمعية الريولوجين البريطانية -2662االن.
التدريس:
قمت بتدريس معظم مواد الرياضيات في خمس جامعات مختلفة وهي:
 جامعة مؤتة2009-2007 2006-2004 1111-2662 :
 جامعة اليرموك2001-2000 :
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة2004-2001 :
 جامعة قطر2007-2006 :
 الجامعة األردنية -2009 :االن.
حائز على الجوائز المحلية والعالمية التالية:
 .2جائزة الباحث المتميز في األردن لعام .1121
 .1جائزة الباحث المتميز في الجامعة األردنية لعام .1121
 .1جائزة اإليسيسكو للعلوم والتكنولوجيا في مجال الرياضيات لعام .2008
 .1جائزة سكوبس للعلماء األردنيين لعام .2009
 .5جائزة الباحث المتميز في جامعة مؤتة لعام .2009

 .9جائزة أكاديمية العالم الثالث للعلماء الشباب في إيطاليا لعام .2000
 .1درع اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم لعام .2008
أهم االنجازات العلمية للدكتور شاهر المومني:
 .2دخولي طبقة العلماء الدوليين األكثر تأثيراً واستشهاداً بأبحاثهم :1121
ISI Highly Cited Researchers
وهو أعلى تصنيف علمي عالمي حيث أن أقل من نصف الواحد في المائة من العلماء يدخل
هذه الطبقة .وتجدر االشارة هنا أن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات يعتمد بشكل رئيسي
على عدد العلماء الحاصلين على جائزة نوبل وعدد العلماء في طبقة العلماء الدوليين األكثر
تأثيراً واستشهاداً بأبحاثهم ،علما ً بأنني أول أردني يدخل هذه الطبقة.
 .1تقييمي حسب قاعدة سكوبس ( )Scopusخالل شهر شباط h-index = 34 :2014
وهو األعلى في األردن علما بأن هذا التقييم يعتبر األحدث في تقييم العلماء عالميا".
 .1تقييمي حسب الباحث العلمي ( )Google Scholarخالل شهر شباط h-index = 42 :2014
وهو األعلى في األردن.
 .1تصنيف الدكتور المومني كواحد من أفضل عشرة علماء في العالم (االول او الثاني عالميا")
في المعادالت التفاضلية الكسرية وذلك حسب المؤسسة العالمية تومسون رويترز -1116االن.
 .5أشار المراقب العلمي  Science Watchالمنبثق عن المؤسسة العالمية تومسون رويترز
في نشرته خالل شهر كانون اول  1122أن الدكتور شاهر المومني يعتبر من أكثر العلماء
تأثيراً في الرياضيات خالل العشر سنين  1112الى .1122
 .9أنجزت أكثر من ( )210بحثا ًفي الرياضيات معظمها منشور في مجالت علمية عالمية محكمة
من الدرجة األولى.
 .1محرر في العديد من المجالت العلمية العالمية ،فقد اصبحت عضو هيئة تحرير في ( )26مجلة
علمية عالمية.
 .3محكم في العديد من المجالت العلمية العالمية.
 .6متحدث رئيس ورئيس جلسة في العديد من المؤتمرات العلمية العالمية وكان اخر مؤتمر
شاركت فيه كمتحدث رئيس هو مؤتمر المعادالت التفاضلية الجزئية الكسرية الذي عقد في
جامعة براون في الواليات المتحدة األمريكية خالل شهر حزيران .1121
 .21مؤسس وقائد المجموعة البحثية األردنية في الرياضيات التطبيقية وتضم نخبة من العلماء من
داخل وخارج األردن.
 .22ممتحن خارجي للعديد من الرسائل الجامعية في االردن وماليزيا واستراليا.
 .21اإلشراف على العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه في األردن وماليزيا والعراق وتركيا.

