بسم هللا الرحمن الرحيم

سيرة ذاتية
C.V
/1المعلومات الشخصية
االسم  :اليسع حسن أحمد حليب
تاريخ ومكان الميالد :السودان والية نهر النيل 8691
الجنسية :سودانى
الديانة  :مسلم
الحالة اإلجتماعية :متزوج وأب لخمسة أبناء
الوظيفة الحالية  :رئيس شعبة الراديو والتلفزيون
 2-1رئيس قسم الدراما
/2العنوان الحالى والبريد االلكتروني والهاتف:
العنوان :السودان -الخرطوم .جامعة السودان للعلوم التكنلوجيا – كلية الموسيقي والدراما
الجريف شرق حي الهدي مربع  4منزل 81
البريد االلكترونى:
:elyasaahalib@gmail.com
الجوال
22146811188288 :22146681899210/3التعليم قبل الجامعى
8-8كرقس اإلبتدائية
1-8كرقس المتوسطة
8-8أبوحمد الثانوية الحكومية
/4المؤهالت الجامعية وفوق الجامعية -:

 /8-4دكتوراة الدراما(نقد ودراسات درامية) جامعة السودان 1226م
 /1-4ماجستير الدراما (نقد ودراسات درامية ) جامعة السودان 1228م
/8-4بكالريوس النقد والدراسات الدرامية جامعة السودان 8664م
 /5عنوان أطروحة الدكتوراة-:
البناء الدرامى اإلذاعى والتحوالت اإلجتماعية فى السودان الحديث
/6عنوان أطروحة الماجستير-:
النقد الدرامى فى الصحافة السودانية
 /7حقل اإلختصاص-:
النقد والدراسات الدرامية
 /8التدرج الوظيفى-:
8-1مساعد تدريس –كلية الموسيقى والدراما 1228-8660م
1-1محاضر كلية الموسيقى والدراما 1226—1228م
/8-1أستاذمساعد 1226م-
 /9الدورات التدريبية-:
/8-6دورة تأهيل األستاذ الجامعي – جامعة السودان 1288م
/1-6دورة مستخرجات البحث العلمي جامعة السودان 1281م
 /01الخبرة التدريسية قبل الجامعية -:
/8-82قصر الشباب واألطفال – ام درمان السودان8669م
/00الجامعية_:
/8-88جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا
تدريس المواد التالية منذ العام 8660م وحتى اآلن-:
الفرقة

التاريخ

الرقم

أسم الكورس

8

النقد النظري 1-8

4-8

-1228

1

النقد تطبيقي1-8

4-1

-1228

8

مسرح سوداني1-8

8

-1224

4

تاريج ونظرية دراما

4-8

-1228

9

مبادئ نفد

8

-1228

9

أسس تأليف

8

-1228

0

صحافة

8

1282-1228

1

دراسة وتحليل

8

-1228

6

اإلشراف على بحوث لتخرج لطالب النقد

4-8

-1226

والدراسات الدرامية
82

اسس سيناريو -كلية علوم اإلتصال

8

1281-1288

 /02اإلشراف على الدراسات العليا
طالب تمت مناقشتهم
 /8-81أحمد الصديق أحمد – ماجستير
طالب قيد الدراسة
/1-81اسماعيل محمد الحسن – ماجستير
 /8-81ممتحن داخلي على مستوى الماجستير – جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا
/4-81األشراف على طالب الفرقة الثالثة والرابعة شعبة النقد البحوث التكميلية والتخرج
 /03األوراق العلمية المحكمة والمنشورة باللغة العربية-:
/8-88دراما اإلذاعة السودانية وتجليات المكان –مجلة جامعة دنقال
 /1-88البنية الفكرية واالجتماعية للمثقف في السودان الحديث – مجلة العلوم اإلنسانية –
جامعة السودان
/8-88اإلستفادة من المسرح للحد من إشكالية العزلة اإلجتماعية لدى األطفال – مجلة العلوم
اإلنسانية جامعة السودان
/4-88الكتب العلمية المنهجية المحكمة-:

 النقد الدرامي – الخرطوم عاصمة للثقافة 1229م دراما الراديو في السودان – قاف لخدمات الطباعة – 1284م /04أألعمل الفنية الموثقة والتي بثت من خالل التلفزيون-:
 /8-84اشراف واعداد (دراما – برامج  -منوعات)
الرقم

العمل

8

الصفة

الجهة المنتجة

السيف والنهار الجزء االول البشارة

مشرف عام المسلسل

قاف لإلنتاج

مسلسل

ومنتج

اإلعالمي

1

السيف والنهار الطبول الجزء2

مشرف عام المسلسل

قاف لإلنتاج

ومنتج

اإلعالمي

8

فيلم الطاؤوس جزء فيلم8

مشرف عام -منتج

قاف لإلنتاج

4

فيلم الطاؤوس الجزء 1

مشرف عام  -منتج

9

فيلم سعد األول

مشرف عام -منتج

9

فيلم شجرة الليمون

مشرف عام  -منتج

0

فيلم ساعة الحلة

مشرف عام منتج

قاف لإلنتاج اإلعالمي

1

فيلم هي واآلخرون

مشرف عام  -منتج

قاف لإلنتاج اإلعالمي

6

برنامج بورتريه –ثقافي باللغة

إعداد وإشراف

قاف لإلنتاج

اإلعالمي
قاف لإلنتاج
اإلعالمي
قاف لإلنتاج
اإلعالمي
قاف لإلنتاج
اإلعالمي

اإلعالمي

االنجليزية
82

برنامج دنيا – مجلة منوعات

سيناريو  122حلقة ت

تلفزيون السودان

88

سلسلة حوار الفكر واللون افالم

كتبة سيناريو إعداد

قا ف لخدمات

وثائقية

وانتاج وكتابة سيناريو

الطباعة

 84فيلم
81

النوريق – فيلم وثائقي

إعداد وإنتاج وكتابة

قاف لخدمات الطباعة

سيناريو
88

عدة أفالم قصير – برنامج بيتنا

كتابة سيناريو

تلفزيون السودان

84

مجلة تواصل التلفزيونية

كتابة سيناريو

سوداتل

 /05أوراق ومقاالت منشورة ضمن كتب ومجالت باللغة العربية-:
/8-89الدراما السودانية جدل الوافد والموروث -كتاب المهرجان – أيام الشارقة المسرحية –
الشارقة
/1-89ابسن النرويجي – الكتاب التجريبى – مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى – القاهرة
/8-89المسرح فضاء للسماحة -مجلة المسرح الشارقة
 /4-89عدد كبير من المجالت والدوريات داخل السودان
 /06أوراق قدمت فى سمنارات وندوات -:
/8-89سمنار التجريب المسرحى – ورقة التجريب صراع الشمس واإلنسان – المسرح
القومى السودانى 1282م
1-89الصورة الدرامية فى األغنية الشايقية –دراسة نقدية – روان لإلنتاج الفنى الخرطوم
 /8-89الندوات-:
أ /خارج السودان
 الندوة الفكرية للمسرح التجريبى – أبسن ثائراٌ أم متمرداٌ مهرجان المسرح التجريبى القاهرة1229م
 الملتقى الفكرى أليام الشارقة المسرحية – المسرح السوداني جدل الوافد والموروث -الشارقة 1288م
ب /داخل السودان-:الندوات الفكرية لمهرجان البقعة – عدة دورات
 الندوات الفكرية أليام الخرطوم المسرحية /07المشاركة فى المهرجانات الدولية-:

أ  /مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي – القاهرة 1229م تقديم ورقة علمية
ب /مهرجان ايام الشارقة المسرحية – الشارقة – 1288م تقديم ورقة علمية
/08اإلشراف واإلعداد والتنفيذ الطباعى للكتب الثقافية-:
الرقم

إسم الكتاب

0

مجموعة كتب ثقافية  08كتاب

2

حقوق المستهلك فى اإلسالم

3

كتب مهرجان البقعة  01كتب عن

الجهة
مؤسسة أروقة للثقافة

نوع المساهمة
إشراف وتنفيذ طباعى

والعلوم
الهيئة القومية

إشراف وتنفيذ طباعى

للمواصفات
المسرح الوطنى

إعداد وتحرير وإ شراف

المسرح

4

فاجأنى النهار -شعر

قاف

نشر وإشراف

5

تحوالت فى مملكة األحالم  -رواية

قاف

نشر وإشراف

6

ب -ت –ث البحث العلمى -أ

قاف

نشر وإشراف

7

ظل الظالل

قاف

نشر وإشراف

8

الدية  -رواية

قاف

نشر وإشراف

9

طفولة  -شعر

قاف

نشر وإشراف

01

الزي والزينة

قاف

إ شراف وإعداد طباعى

00

المكياج فى الدراما السودانية

قاف

إ شراف وإ عداد طباعى

02

الخرطوم باليل ومسرحيات أخرى

قاف

نشر وإشراف

03

أنا شفت يابت فى الظالم  -شعر

قاف

إ شراف وتنفيذ طباعى

04

على باب الخروج  -شعر

قاف

إ شراف وتنفيذ طباعى

05

أظنك عرفتى  -شعر

قاف

نشر وإ شراف

06

مجموعة كتب ثقافية

سوداتل

إعداد وتنفيذ طباعى

07

الشماليون داخل حركة قرنق

قاف

نشر وإشراف

08

الكتيابى الشعر الفصيح

قاف

نشر وإشراف

09

 5كتب عن المسرح د فضل هللا احمد قاف

نشر وتنفيذ طباعى

21

الهداي  -تراث

قاف

نشر وتنفيذ طباعى

20

السلم الخماسي

قاف

إ شراف وتنفيذ طباعى

 /09الخبرة المهنية-:
 متعاون بإدارة الدراما بالتلفزيون 8669-م128-م مستشار إعالمى بالشركة السودانية لإلتصاالت – سوداتل 1288-8660م مؤسس قاف لإلنتاج اإلعالمى ومن ثم قاف لخدمات الطباعة المتكاملة مدير تحرير مجلة سنابل الثقافية – بيت الثقافة الخرطوم  -متوقفة المدير العام ومؤسس لصحيفة األزمنة1222-م1228-م رئيس تحرير نشرة المنضرة المسرح القومي السودانى 1288-1226م رئيس تحرير نشرة البقعة – المسرح الوطنى 1226 مستشار تحرير مجلة صوتي الهيئة النقابية النقابية – سوداتل 1288م مستشار تحرير مجلة تواصل – سوداتل 1221م1226-م رئيس هيئة رباط النيل الشبابية – منظمات المجتمع المدنى – الخرطوم عضو الهيئة الشعبية لتطوير منطقة أبو حمد عضو لجنة اختيار العروض المشاركة خارج السودان – المسرح القومي السودانى1226م-1282م
 عضو مهرجان الموسيقى 1288م /21فى الجامعة-:
 رئيس شعبة النقد والدراسات الدرامية 1282-1221م رئيس شعبة الراديو والتلفزيون 1288م- /20خارج الجامعة -:
مدير الثقافة – والية الخرطوم1288-م

/22وضع المناهج-:
 شارك فى وضع المناهج لقسم الدراما – كلية الموسيقى والدراما – جامعة السودان للعلوموالتكنلوجيا
 شارك فى تطوير المناهج – قسم الدراما – كلية الموسيقى والدراما – جامعة السودان للعلوموالتكنلوجيا.
 شارك فى وضع المناهج قسم النقد الفنى(مقترح) كلية الموسيقى والدراما – جامعة السودانللعلوم والتكنلوجيا.
/23عضوية المجالس
 عضو مجلس قسم الدراماعضو مجلس كلية الموسيقى والدراما عضو مجلس أساتذة الجامعة /24العضوية المهنية -:
عضو إدارة الدراما بالتلفزيون 8666م1228-م
 عضو لجنة تحكيم مهرجان الثقافة الرابع1220م عضو لجنة تحكيم أيام الخرطوم المسرحية 1226معضو لجنة مشاهدة – التلفزيون القومي 1288م عضو اتحاد الصحفيين السودانيين 1224م-عضو لجنة تحكيم األعمال الدرامية – المجلس اإلتحادى للمصنفات الفنية ةاألدبية 1288م-
1281م
عضو الهيئة الرئيسة لمهرجان البقعة 1226م
عضو لجنة اإلحتفال باليوبيل الذهبي للمسرح القومى1226م
 عضو مجلس الفنون المسرحية 1282م -وزارة الثقافة اإلتحادية عضو لجنة تأسيس المختبر المسرحى األول 1282م /25النشاط االجتماعي-:

 إعداد برامج تلفزيونية (منوعات – دراما – ثقافة )إعداد برامج إذاعية
 نال عدد من الشهادات التقديرية كاتب عمود ومقال صحفى بعدد من الصف السودانيةأستضيف فى تلفزيونات كل من -:
السودان
النيل األزرق
الشروق
الخرطوم النيل الثقافية – القاهرة
تلفزيون الشارقة
اإلذاعات
إذاعة هنا أم درمان
الخرطوم
الرابعة
البيت السودانى
عطبرة
اذاعة ابوحمد
دارفور الكبرى
/26العمل الصحفي-:
الرأي العام
األزمنة
الصباحية
الدستور
سنابل الثقافية

األحداث
الصحافى الدولي
الشاهد الدولى
أخري
 /27أشخاص يمكن الرجوع اليهم
بروفسير عثمان جمال الدين -
 /1بروفسير سعد يوسف عبيد -
بروفسير عبد اللطيف عبد هللا البوني -
د شمس الدين يونس نجم الدين -

