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بیانات شخصیة :-1
قبیصى : رشاد محمد االســـم-
م جهنیه ـ سوهاج 15/4/1942تاریخ ومحل المیالد  : -
الجنسیة               : مصرى -
ة االجتماعیة     : متزوج وله ولد وبنت لحالا-
عنوان اإلقامة         :الحى الدبلوماسى/ التجمع الخامس/ القاهرة الجدیدة          -

.47ص.ب مصر ـ 
0106232302رقم التلیفون         : موبیل  -

: العلمية-2
ید جدا مع مرتبة الشرف م بتقدیر ج1963ولوجیا " عام بكالوریوس علوم " طبیعة / جی-

الثانیة ، كلیة العلوم ، جامعة أسیوط .



م ـ المعهد الدولى للزالزل بطوكیو ، الیابان . 1966دبلوم زالزل عام -
م من كلیة العلوم ـ جامعة القاهرة ـ مصر . 1968فى الجیوفیزیاء (زالزل) عام ماجستیر -
م من كلیة العلوم ، جامعة طوكیو ، 1971وفیزیاء (زالزل) عام دكتوراه العلوم فى الجی-

الیابان . 

التاريخ الوظيفي : -3
حلـــوان ـ م بمعهـــد األرصـــاد الفلكیـــة والجیوفیزیقیـــة ب26/10/1963مســـاعد باحـــث اعتبـــارا مـــن -

مصر . 
م بنفس المعهد . 1971باحث اعتبارا من یونیو عام -
لجیوفیزیقیـة م بمعهـد األرصـاد الفلكیـة وا1976عـام أستاذ باحث مساعد اعتبارا مـن أغسـطس -

بمصر . 
م)1979ـ 1975أستاذ مشارك بكلیة العلوم جامعة طرابلس ( -
م. 13/9/1981أستاذ الزالزل بنفس المعهد اعتبارا من -
م.1980یس قسم الزالزل بنفس المعهد اعتبارا من رئ-
م.10/12/1983ا من نائب مدیر معهد األرصاد الفلكیة والجیوفیزیقیة اعتبار -
رئیس المعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة (معهد األرصاد سابقا) بحلـوان اعتبـارا مـن -

م . 1991م ورئیس مجلس إدارته حتى 1/9/1984
م .1996م حتى 1991لزالزل الجیوفیزیائى بجامعة المللك سعود من مستشار بمرصد ا-
یــة / األمـــم بع لمنظمــة الحظــر الشـــامل للتجــارب النوو أول مــدیر للمركــز الــدولى للبیانـــات التــا-

.2004ـ1997المتحدة / 

االتحادات واللجان العلمية المحلية والدولية : -4
ة باطن األرض .ممثل مصر لدى الرابطة الدولیة للزالزل وطبیعی-
م)1971ـ1966عضو االتحاد األمریكى للجیوفیزیاء (-
القشرة األرضیة .ممثل مصر لدى اللجنة الدولیة لتحركات -



م وحتــى 1973ممثــل مصــر فــى لجنــة الخبــراء التابعــة للجنــة نــزع الســالح بــاألمم المتحــدة مــن -
م.1996

. عضو اللجنة القومیة المصریة للطبیعة األرضیة ومقاییس األرض-
م).1971ـ1965عضو جمعیة الزالزل الیابانیة (-
م)1991ـ1982أمین عام الجمعیة الجیوفیزیقیة المصریة (-
م.1988عضو أكادیمیة العلوم األفریقیة اعتبارا من -
م).1991ـ1987عضو المجلس األعلى للبحث العلمى (-
م).1991ـ1987عضو مجلس إدارة الصندوق القومى لالستشارات والبحوث العلمیة (-
عضو لجنة السالم الدولیة .-
عضو الجمعیة السعودیة لعلوم األرض .-
المتوسط .زالزل ألوروبا وحوض البحر األبیضعضو مجلس إدارة المركز الدولى لل-
عضو مجلس إدارة الهیئة العامة لآلثار المصریة .-
عضو مجلس إدارة الهیئة العامة لألرصاد الجویة . -

األنشطة األكاديمية  -5
قمـــت بتطـــویر معهـــد األرصـــاد إلـــى المعهـــد القـــومى للبحـــوث الفلكیـــة والجیوفیزیقیـــة وذلـــك مـــن -

ى جامعة وامتد نشاطه إلى المستوى القومى . مستوى كلیة إلى مستو 
أشرفت على العدید من رسائل الماجستیر والدكتوراه فى مجال الزالزل والجیوفیزیاء . -
وریوس الجیوفیزیــاء بجامعــة طــرابلس مــن عــام أشــرفت علــى عــدة مشــاریع علمیــة لطــالب بكــال-

م.1979إلى 1976
جیوفیزیاء لطالب الجامعات المصریة . أشرفت على العدید من الندوات التدریبیة فى ال-
قمـــت بتـــدریس المـــواد اآلتیـــة بجامعـــات القـــاهرة وطـــرابلس والمنصـــورة وعـــین شـــمس والجامعـــة -

وحتى اآلن .1971األمریكیة فى المدة من 
1-Seismology .
2- Seismic Prospecting .



3- Gravity and Magnetic Prospecting .
4- Electrical Prospecting .
5- Engineering Geophysics .
6- Internal Constitution of the Earth .
7- Geophysical Field Techniques .
8- Exploration Principles .
9- Basics of Applied Geophysics .

أشرفت على عدة أبحاث الختیار مواقع المحطات النوویة وتعیـین الخـواص الدینامیكیـة للتربـة-
وعن التفریق بین الزالزل والتفجیرات النوویة والزالزل الصناعیة وتأثیرات الزالزل .

قمت بتحكیم العدید من الدراسات والبحوث للمجالت العلمیة المصریة والدولیة. -
رسائل الماجستیر والدكتوراه . قمت بتحكیم العدید من-
یـــة لدرجـــة األســـتاذ المســـاعد واألســـتاذ قمـــت بتقیـــیم االنتـــاج العلمـــي للعدیـــد مـــن المتقـــدمین للترق-

البحوث المصریة والعربیة واألفریقیة . بالجامعات ومراكز 
یـة رئیس اللجنة الدائمة للترقیات لألسـاتذة واألسـاتذة المسـاعدین بالمعهـد القـومى للبحـوث الفلك-

. 1991وحتى 84والجیوفیزیقیة من 
). 1996-95بجامعة المللك سعود (عضو لجنة الشئون الطالبیة لكلیة الدراسات العلیا-

المؤتمرات والندوات العلمية :-6
شـــاركت فـــى المئـــات مـــن النـــدوات والمـــؤتمرات واالجتماعـــات الدولیـــة والعربیـــة وقمـــت بتنظـــیم -

ى مصر وبعض دول العالم . العدید منها ف
م.1996اشتركت فى مؤتمر الباسقیك فى طوكیو عام -
م 1971حتـــى عـــام م 1969لـــزالزل الیابانیـــة مـــن عـــام اشـــتركت فـــى ســـتة مـــؤتمرات لجمعیـــة ا-

وتقدمت ببحوث فیها . 
اشــتركت فــى محادثــات التفریــق بــین الــزالزل والتفجیــرات النوویــة االســتراتیجیة الخاصــة بلجنــة -

م حتـــى عـــام 1973ح التابعـــة لألمـــم المتحـــدة بسویســـرا مـــرتین كـــل عـــام مـــن عـــام نـــزع الســـال
م . 1991



مــــا ـ، بیــــرو وتقــــدمت ببحــــث عــــام للــــزالزل وطبیــــة األرض بلیاشــــتركت فــــى المــــؤتمر الــــدولى-
م. 1973

م. 1973اشتركت فى مؤتمرات تطویر العلوم األساسیة بالجامعات المصریة بالقاهرة عام -
م وتقــــدمت 1974تحركــــات التكتونیــــة بالقشــــرة الرضــــیة بسویســــرا عــــام اشــــتركت فــــى مــــؤتمر ال-

ببحث.
وتقــدمت م1975ریة للعلــوم النوویــة بالقــاهرة عــام اشــتركت فــى المــؤتمر الثــانى للجمعیــة المصــ-

ببحث . 
اشتركت فى تنظیم المؤتمر الثانى عن جیولوجیة لیبیا وتقدمت ببحث . -
م وألقیت محاضرتین . 1980بفارنا ـ بلغاریا عام اشتركت فى الندوة الدولیة لهندسة الزالزل-
م. 1981اشنركت فى ندوة الزالزل بالیابان عام -
م.1982الزل والسیزموتكتونك بألمانیا الشرقیة عام ندوة الز اشتركت فى-
اشــتركت فــى اإلعــداد للمشــروع الــدولى لقیــاس تحركــات القشــرة الرضــیة عبــر البحــر األبــیض -

م. 1983بزیورخ عام 
م. 1982ت المؤتمر األول للجمعیة الجیوفیزیقیة المصریة عام نظم-
نظمـــت النـــدوة األولـــى والثانیـــة والثالثـــة والرابعـــة والخامســـة لراصـــدي الـــزالزل األفارقـــة والعـــرب -

م. 1991، 89، 87، 85، 83مارس 
اشتركت فى الجمعیـة العمومیـة لالتحـاد الـدولى للطبیعیـة األرضـیة ومقـاییس األرض هـامبورج -

م. 1987م وفانكوفر عام 1983عام
م.1986علوم الزلزالیة بالسعودیة عام مثلت مصر فى الحلقة العربیة لل-
شــــاركت فــــى أعمــــال حلقــــة العمــــل لجیوفیزیــــاء شــــبه الجزیــــزة العربیــــة والبحــــر الحمــــر بــــالیمن -

م.1986
بدعوة من الجمعیة الملكیة البریطانیة ألقیت عدة محاضرات بالجامعات البریطانیة .-
طن األرض فـى صـوفیا عـام ركت فى الجمعیة العمومیة للرابطـة الدولیـة للـزالزل وطبیعـة بـاشا-

م. 1989م واسطنبول عام 1987



نظمت ثالثة مؤتمرات علمیة للمعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة .-
اشتركت فى مؤتمرین للجمعیة السعودیة لعلوم األرض . -
نــزع الســالح المنبعثــة عــن مــؤتمر نــزع التــابع لألمــم شــاركت فــى اجتماعــات مجموعــة خبــراء-

لخاصــة بوضــع نظــام دولــى لمراقبــة االلتــزام بــالحظر الشــامل علــى التجــارب النوویــة المتحــدة وا
.1996تحت األرض فى أغسطس 

االستشارات العلمية :-7
قــدمت عشــرات االستشــارات العلمیــة فــى مجــال اختیــار أنســب المواقــع وتحدیــد معامــل األمــان-

ت النوویـة والمصـانع الكبـرى الزلزالى إلقامـة المنشـآت الهامـة مثـل محطـات الكهربـاء والمحطـا
والسدود واألنفاق والطرق السریعة وخطـوط الغـاز الطبیعـي والبتـرول ومنصـات الـنفط وخطـوط 
الصرف الصحى وصوامع الغالل واألسمنت وناطحات السحاب وأبـراج االتصـاالت ومصـانع 

یة فــى یــرات المحــاجر وتأثیرهــا علــى المنــاطق الســكنیة واألثریــة والســیاحالحدیــد والصــلب وتفج
مصر وبعض الدول العربیة . 

طــورت البحــوث العلمیــة بالمعهــد لتخــدم الجانــب التطبیقــي وبصــفة خاصــة مایســاهم فــى حــل -
مشاكل التنمیة القومیة .

زلزالى . قدمت العدید من االستشارات حول تأثیر البحیرات الصناعیة على النشاط ال-
ر على المنشآت السكنیة واألثریة . قدمت عددا من االستشارات حول تأثیر تفجیرات المحاج-
شاركت فى تحكیم العدید من المشاكل الخاصة بتأثیرات الزالزل.-
نهضت بحركة تبسیط العلوم ونشر الثقافة العلمیة بین الجـاهیر وشـجعت العدیـد مـن البـاحثین -

ى مجاالت الفلك والجیوفیزیاء . للتألیف فى هذا االتجاه ف
ون العلمــى بــین المعهــد القــومى للبحــوث الفلكیــة والجیوفیزیقیــة نفــذت العدیــد مــن مشــاریع التعــا-

والمعاهـــد المنـــاظرة فـــى الیابـــان والوالیـــات المتحـــدة وألمانیـــا وانجلتـــرا وٕایطالیـــا وتشیكوســـلوفاكیا 
وبولندا والمجر وبعض الدول العربیة . 

اختبار أنسب المواقع إلقامة المحطات النوویة بمصر .   شاركت فى دراسات-



مشاريع العلمية :ال-8
باحث رئیسي لمشروع دراسة النشاط الزلزالى فى مصـر ورسـم خریطـة توضـح معـامــل األمــان -

الســیزمى ألخـــذه فــى االعتبــار عنــد إقـــامة المحطــات النوویــة ، الســدود ، الكبــارى ، األنفــاق ، 
، المصانع وغیرها . المنشآت العلیة 

لـــد حـــول بحیـــة الســـد العـــالى بالتعـــاون مـــع معهـــد نفـــذت مشـــروع لدراســـة النشـــاط الزلزالـــي المتو -
الجیوفیزیاء البولندى . 

رئیس مجموعة بحثیة ضمن مشروع الدراسة السیزمیة ودرجة ثبات السد العالى . -
شاركت فى مشروع دراسة الخطورة الزلزالیة بمنطقة مكة المكرمة .-
یــة فــى منطقــة البحــر اشــتركت فــى التخطــیط وأشــرفت علــى تنفیــذ مشــروع الدراســة الجیوفیزیق-

األحمر والصحراء الشرقیة بالتعاون مع معهد الجیوفیزیاء التابع لجامعة هامبورج .
اشــتركت فـــى التخطـــیط وأشـــرفت علـــى تنفیـــذ مشـــروع الدراســـة الســـیزمیة لتحدیـــد ســـمك القطـــاع -

ول یة بمنطقة الجاللة القبلیة لصـالح الهیئـة المصـریة العامـة للبتـر الرسوبى والتراكیب الجیولوج
وذلك بالتعاون مع معهد الجیوفیزیاء التابع لجامعة هامبورج . 

باحث رئیسي لمشروع الخطورة الزلزالیة فى مصر . -
ــــة لجنــــوب البحــــر المتوســــط مــــع معهــــد وودزهــــول - ــــى مشــــروع الدراســــة الجیوفیزیقی اشــــتركت ف

م. 1975األمریكى عام 
م. 1982أنشأت مركز الزالزل اإلقلیمي بأسوان عام -
فــــى التخطــــیط والتنفیــــذ إلقامــــة محطــــات الــــزالزل بأســــوان ومرســــى مطــــروح وحلــــوان اشــــتركت -

والقطامیة والغردقة . 
أشارك فى إنشاء الشبكة القومیة المصریة لمحطات الزالزل . -
د العالى .شاركت فى تحكیم مشروع الدراسة السیزمیة ودرجة ثبات الس-
مصر . باحث رئیسي لمشروع تحدید مكامن الخطر الزلزالى فى -
باحث رئیسي لمشروع تحدید التوزیع األمثل لمحطات زالزل الشبكة القومیة المصریة . -



عضــو لجنــة التحكــیم الدولیــة لمشــروع الخطــر الزلزالــي لحــوض البحــر البــیض المتوســط الــذى -
لیة . تموله األمم المتحدة والحكومة االیطا

ار المصریة . باحث ریئسي لمشروع مراقبة التفجیرات الصناعیة حول اآلث-
باحث رئیسي لمشروع مراقبة التفجیرات النوویة بمنطقة الشرق األوسط . -
بحثا نشر معظمها فى المجالت العلمیة الدولیة . 140قمت بتألیف أكثر من -

)2004ـ1997العمل باألمم المتحدة ( -9
یتـولى مراقبـة ز الـدولى للبیانـات بمنظمـة الحظـر الشـامل للتجـارب النوویـة والـذى أنشأت المرك-

العــالم كلــه علــى مــدى األربــع والعشــرین ســاعة یومیــا ویســتطیع الكشــف عــن آى تجربــة نوویــة 
سواء فى الجو أو تحت سطح األرض أو فى أعماق المحیطات . 

ویــة ألكثــر مــن مائــة وأربعــین دولــة ســاهمت فــى إنشــاء المراكــز الوطنیــة لمراقبــة األســلحة النو -
والمساعدات الفنیة وتدریب العناصر الوطنیة . وقدمت لها االستشارات العلمیة 

ساهمت فى احداث ثورة علمیة عالمیة فـى مجـال رصـد الـزالزل والبـراكین وتقـدیم أدق وافضـل -
ـــدولى وســائل وبیانــات الرصــد الزلزالــى علــى مســتوى العــالم وذلــك مــن خـــالل إنشــاء النظــام ال

راكین . للمراقبة المستمرة آلى تفجیرات نـوویـة أو زالزل أو ب
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