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الدكاور شذهر المومني تساذ األ



ملخص

 العالمً شنغهاي وتصنٌف روٌترزالعالمٌة ثومسون مؤسسة  قررت •
 األكثر الدولٌٌن العلماء طبقة الى شاهرالمومنً الدكتور ضم للجامعات

وهو .2016 ،2015 ، 2014 :لألعوام بأبحاثهم واستشهادا   تأثٌرا  
منالتوالًعلىسنواتلثالثالطبقةضمتهالذيالوحٌدالعربًالعالِم
 .ًالعربالعالَم

 أردنٌة أكادٌمٌة وقٌادات ُنَخب قبل من المومنًالدكتو ترشٌح تم كذلك •
  لعام النظرٌة الفٌزٌاء جزئٌة ضمن نوبل جائزة لنٌل وعالمٌة وعربٌة
2016.
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مؤسسة ثومسون روٌترزالعالمٌة

(HCR) ISI Highly Cited Researchers 
 فً الواحد نصف من أقل أن حٌث عالمً علمً تصنٌف أعلى هو •

.الطبقة هذه ٌدخل العلماء من  المائة

 للدكتور البحثٌة التجربة باستعراض سأقوم  المحاضرة هذه فً •
 العشرون خالل واجهها التً والعقبات الصعوبات اهم وبٌان  المومنً

.الماضٌة سنة
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تصنٌف شنغهاي العالمً للجامعات 

تصنٌفه ألي جامعة أو معهد علمً فً ٌعتمد تصنٌف شنغهاي 
:على النقاط التالٌة

. عدد العلماء الحاصلٌن على جائزة نوبل أو مٌدالٌة فٌلدز -1

.األكثر تأثٌرا وإستشهادا  بأبحاثهمعدد العلماء فً طبقة العلماء الدولٌٌن  -2

Science and Nature 3-  ًمجلتًالبحوث المنشورة ف  :

األبحاث المفهرسة فً فهرس االستشهاد العلمً الموسع أو االستشهاد  -4

.العلمً للعلوم اإلجتماعٌة فهرس 
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Highly cited researchers (2014) came from Essential Science Indicators, 2002-

2012, which then included 113,092 Highly Cited Papers
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CountryNumber of 
HCR (2014)

Number of 
HCR (2016)

Turkey109

Iran126

Malaysia36

Greece78

Egypt01

Iraq00

Jordan  1  3

Saudi Arabia!!!!!!! Israel   107

Pakistan12
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االتساذ  الدكاور شذهر محمد احمد المومني

اردني:   الجنتسية

 1962- 5–10: اذريخ الميالد

عجلون-عبين:   مكذن الـوالدة 

مازوج ولي ولدان وبناذن :  الحذلة االجامذعية

  الجامعة االردنٌةفً عمٌد البحث العلمً :  العمل الحذلي

 (1991-1987) برٌطانٌا –جامعة وٌلز –رٌاضٌات تطبٌقٌة :  الدكتوراه

Title of Thesis: Some Problems in Non-Newtonian Fluid Mechanics 

(1984- 1980)االردن –جامعة الٌرموك  –رٌاضٌات  :  بكالورٌوس
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مقدمة

:قمت بتدرٌس معظم مواد الرٌاضٌات فً خمس جامعات مختلفة  وهً

2007-2009    2004-2006     2000- 1991: جذمعة مؤاة

 2000-2001: جذمعة اليرموك

       

2001-2004: جذمعة اإلمذرات العربية الماحدة

2006-2007:  قطرجذمعة 

.  االن 2009-: األردنيةالجذمعة 
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المراحل البحثٌة التً مررت بها 

1998-1991: مرحلة السكون البحثً •

2004- 1998:الترقٌاتابحاث مرحلة  •

2004-2009: اثبات الذاتمرحلة •

االن-2009: النضوج البحثًمرحلة •
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1998-1991: مرحلة السكون البحثً •

محاولة إنشاء مختبر للموائع غٌر النٌوتنٌة مع الدكتور اٌمن معاٌطة •

1993-1991 

1994ربط جامعة مؤتة بالشبكة العنكبوتٌة   محاولة •

العراقً التعرف على علم التفاضل والتكامل الكسري عن طرٌق العالم •
1994-1997حدٌد سمٌر بشٌر 

:1997-3-15حادثة •
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2004- 1998:مرحلة ابحاث الترقٌات•

   1998-5-1: ٌوم عٌد العمال•

1998-11-29: مشارك  ذالترقٌة الى رتبة استا•

.2000أكادٌمٌة العالم الثالث للعلماء الشباب فً إٌطالٌا لعام جائزة •

-2001العمل فً جامعة االمارات والتعرف على المكتبة االلكترونٌة •
2004

2001عام    ”online submission“التعرف على •
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2004-2009: مرحلة اثبات الذات•

إنجاز ابحاث نوعٌة ونشرها فً مجالت عالمٌة من الدرجة االولى•

2006-11-29:  ذالترقٌة الى رتبة استا•

:التطبٌقٌةالبحثٌة األردنٌة فً الرٌاضٌات تأسٌس المجموعة •

االن-      2005 

نورمحمد اسلم ( الكندي)الباكستانً العالم •

Ji-Huanالصٌنً  العالم • He
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االن-2009: مرحلة النضوج البحثً•

والعالمٌةعلى الجوائز المحلٌة من العدٌد الحصول على •

فً علم  " األول عذلميذ: التصنٌفات العالمٌةعلى العدبد من الحصول •

المعادالت التفاضلٌة  الكسرٌة وذلك حسب المؤسسة العالمٌة تومسون 

.االن-2009روٌترز  
المنبثق عن  المؤسسة    Science Watchأشار المراقب العلمً  •

   2011العالمٌة تومسون روٌترز  فً نشرته خالل شهر كانون اول 

أن الدكتور شاهر المومنً ٌعتبر من أكثر العلماء تأثٌرا  فً الرٌاضٌات 
.2011الى  2001خالل العشر سنٌن 

 2014عالمٌا دخولً طبقة العلماء الدولٌٌن األكثر تأثٌرا  •



Academic Honors and Prizes

ISI Highly Cited Researcher, 2014, 2015 and 2016

The World's Most Influential Scientific Minds, 2014, 2015 and 

2016

Publishing more than 250 papers in ISI Journals

Google Scholar: H-index=55, No. of Citations=9405

Scopus Database : H-index=41, No. of Citations=5742

Classified as One of the Top Ten Scientists in the World in 

Fractional  Calculus  According to Thomson Reuters
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Academic Honors and Prizes

The 8th International Conference of Fractional Differentiation and 

Its Applications Conference will be held in Jordan during July 2018, a 

recognition of  Momani’s contribution to the field of Fractional 

Calculus.

A distinguished Adjunct Professor at King Abdulaziz University, 

Saudi Arabia (2014-present).

A recipient of “The Order of King Abdullah II Ibn Al Hussein for 

Excellence of the Second Class” for his Academic Contributions in 

Scientific Research, 2016.
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The World's Most Influential Scientific 
Minds 2014
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.اختٌار المساءلة المناسبة •

.اختٌار المجلة المناسبة•

.العمل ضمن فرق بحثٌة•

.عدم االنقطاع لفترات طوٌلة•

.حضور الندوات والمؤتمرات •

.االستفادة من خبرات الباحثٌن االخرٌن•



 :Prof. Ken Walters: العالم البرٌطانً كن والترز •

 Distinguished Research Professor, MSc PhD DSc (Wales) FRS
 Founder and Editor-in-Chief: Journal of Non-Newtonian Fluid 

Mechanics
 His supervisor was the late Professor J G Oldroyd

Prof. Muhammad Aslam :العالم الباكستانً محمد اسلم نور• Noor
Noor Operator
 He published more than 600 papers

العالم العراقً سمٌر بشٌر حدٌد•
 Fractional Calculus
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علماء تاثرت بهم



Nomination for Nobel Prize in 2016

 Nominated by many Scholars in the Arab World for 
Nobel Prize in Physics for is his outstanding  research in 
Fractional Calculus.  

Trying to break the psychological barrier between Arab Scientists 
and Nobel Prize
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Why the nomination is in Physics and not in Mathematics?
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 Thank You


