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عالمة تجارية كويتية

عرَفناكم منذ بداية قصتنا عندما بدأت (ضحى) في ابتكار وتطوير منتجاٍت تُلبي احتياجات عائلتها الصغيرة، ومع 

إلى دار نشر  الله -تعالى- تحو�ل  انطلق مشروٌع منزلي� صغيرٌ (ض)، وبتوفيٍق من  التشجيع واإلطراء  كلمات 

كويتية بإدارة عائلية تحت اسم: (مكتبة ضحى).

واليوم تض̄م عائلتُنا فرعيْن للمكتبة، باإلضافة إلى متجر وتطبيق إلكتروني؛ لنكون أقرب إليكم، ولنواكب التطور 

العالمي، وعصر المعلومات والسرعة.

كان هدفُنا نشر الوعي بأهمية التنظيم والتخطيط والتدوين، واليوم أصبحنا رُّواداً في تطوير مهارات السلوك 

اإليجابي والتنظيمي. 

مع  بالتعاون  منتجات  نُصمم  وغدونا  والتوجيه،  اإلرشاد  إلى  المجتمع  حاجة  وأدركنا  رؤيتُنا،  توسعت  لقد 

ُمختصين في العلوم اإلنسانية المختلفة، ننشر من خاللها السلوَك اإليجابي� بطريقٍة إبداعيٍة جذابٍة.

خلق وعيّ بالسلوك اإليجابي بطريقة إبداعية وجذابة.

أن نكون رواد في ابتكار وطباعة منتجات تعزز من السلوك اإليجابي وإضافة قيم للمجتمع العربي.

رسالتنـــا

رؤيتنــــا
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تميزنا بتفاصيل بسيطة

تساعد على تحقيق األهداف

وإدارة الوقت بشكل جميل

وبلغة عربية

التشكيلة األكبر في العالم العربي 
من الخطط والمنظمات في مكان واحد

يوجد أكثر من ١٠٠ خطة متنوعة
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اضغط هنا
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خدعوك فقالوا

د. أحمد بوزبر

التلعيب في التعليم

ا.صالح العجيل

سيكولوجية المدير

د.محمد النغميش

ذاكرة القارئ المحسوسة

ا.سليمان العبدالهادي

عائلتي وكفى بذلك نعيما

 أ. هاجر المبيلش

شكراً كورونا

د. شيخة المطوع

 أجندة بهجة

ا.دعاء ادريس

قيم خدمة العمالء

ا.رحاب الطواري

حدد لتحقق

ا.ضياء خالد بوحمره

لماذا نكره االجتماعات

د. محمد النغيمش

٥٠ نبضة ادارية

ا.عبدالرحمن المطوع

ديتوكس األفكار

ا.عفاف الجاسم

سلسلة ريختر توك
بونبيل - بدر العيسى

مجموعة من المذكرات

كلمات إيجابية

أصبحنا رواد بفضل الله 

في انتاج األجندات والرزنامات

كتب جيب مميزة لدكتور مصطفى أبو سعد
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دليل التخطيط الشخصي

م. منال الفيلكاوي

رواية نلت

 ا.سهام العامر

 قطوف دانية

 ا.سميرة األيوب

نـــوايـــا

 ا.طالل فاخر

رغبات محب

 د. عواطف العبدالهادي

افهمني العالقات الزوجية

أ. إيمان المقبل

 مراقي التدبر

د. مشاعل اللهو

خطوة بخطوة

لحياة مرتبة

ا.غادة البدر

 فلسفة نقطة

د. أمل الحبشي

خواطر امرأة في الـ ٥٠

ا.غادة البدر

 خطة

العناية بجمالي

خطة شهرية للعناية بالبشرة تكفي لسنتين

لما كنت

 د. سليمان شمس الدين

إليك أيها المدرب

ا.محمد القالف

البصيـــرة

ا.منال خليفة الجيماز

ابحث عنك فيك

د. أمل الحبشي

مذكراتــــي

خالل ثالث سنوات

لي معكم جلسة

 د. عواطف العبدالهادي

عانق العلياء

 د. جميلة خليف

مع القرآن خواطر وخفقات

 د. جميلة خليف

رمضان على خطى األنبياء

 د. جميلة خليف

نور على نور

 قراءة . حفظ . مراجعة

مذكرات رشاقة

دفتر لمتابعة النظام الغذائي والوزن والرياضة

بجدول يومي وجدول اسبوعي

 مصيدة االفكار

سجل لتدوين األفكار

تحديـــات

”ليكن التحدي جزءًا من حياتك“
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