عاطف مراد محمد
{ الشهير عاطف البرديسي }
إعالمي وكاتب صحفي
+ 201145258880
 address: atef_elbardesi@hotmail.comـ

E

معد ومقدم ورئيس تحرير برامج
مقدم برنامج كلمة حق
برنامج رأي عام
رئيس تحرير برنامج فوق القانون
رئيس جريدة الفراعنة 7000
رئيس تحرير موقع بوابة الفراعنة
http://www.elfara3na.com/
كاتب صحفي فى عدة صحف ومواقع مصرية وعربية

كتابة المقاالت
اليوم السابع ـ مصرية
األسبوع ـ مصرية
روز اليوسف ـ مصرية

مصرس ـ مصرية
العنكبوت ـ اللبنانية
الديار اللندنية ـ لندن
الحياة اللندنية ـ لندن
الجمهورية ـ مصر
الفجر ـ مصر
الفراعنة ـ مصر
المجهر ـ أمريكا
انفراد ـ مصر
روافد ـ السعودية
خبر بريس ـ مصر
نجوم اون الين ـ مصر
مجلة صوت البلينا ـ مصر
دنيا الراي ودنيا الوطن ـ فلسطين
باإلضافة إلي عدة مواقع عربية ومصرية
بإلضافة لبعض المؤلفات  :قصة  ،وشعر  ،وأدب
ديوان شعر ميرا  ،وكتاب كلمة حق  ،وقصة ويبقى األمل
{ تحت الطبع }

مستشار إعالمي لبعض الشخصيات المجتمعية الهامة  ،وبعض
الهيئات والمؤسسات
مصمم فوتوشوب
باحث ومدق لغوي
إدارة مواقع إخبارية وصفحات سوشيال ميديا

ناشط فى مجال حقوق اإلنسان
ودعم وي االحتياجات الخاصة واطفال الشوارع
Atef Murad Mohammed
{Famous Atef al-Bardisi}
Media journalist and writer
201145258880 +
E address: atef_elbardsi@hotmail.com

Programmer, presenter and editor
Programmer of the right word
Public opinion program
Editor-in-Chief of the Above-Law Program
President of the Pharaohs Newspaper 7000
Editor-in-Chief of the Pharaonic Gate
http://www.elfara3na.com/
Journalist in several Egyptian and Arab newspapers and websites

Writing articles
The seventh day is Egyptian
Egyptian Week
Rose Youssef Egyptian
Egyptian Masress

The Lebanese Spider
London Home
London Life
Republic of Egypt
Dawn of Egypt
Pharaohs Egypt
Microscope America
Free Egypt
Saudi tributaries
News of Press Egypt
Stars Online
Voice of Al - Balina Magazine Egypt
Dania Al Ray and Dunia Al Watan Palestine
In addition to several Arab and Egyptian sites
In addition to some of the works: story, poetry, and literature
The poetry of Mira, the book of the right word, and the story remains hope
{Under printing}
Media advisor to some important community figures, and some bodies and
institutions
Photoshop Designer
Nonverbal and linguistic
Manage news sites and pages

A human rights activist
Support for the disabled and street children

