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أ. عفاف محمد اجلاسم

ديُتوْكس األفكار
هذا اإلصدار يحمل أفكـــــــــــــاًرا وحلــــــــــــــواًل متعــــددة حتــــــاول أن 

تدفعـــــــــك للتفكيــــــر بصورة مختلفة.

أرساري يف الرتبية
هذا اإلصدار موّجه إلى كل مهتم بتربية األبناء أو خوض 

أسبار هذا العالم اجلميل.

يف هذا الكتاب تقدم املؤلفة خبرتها العملية واملهنية يف تربية 
األبناء بأفضل وأبسط الطرق املمكنة بعيًدا عن التنظيــــــــر 

املجــــــــــرد والـــكـــــــالم اإلنشائي البعيد عن الواقع.

هذا الكتاب يدفعك الكتشاف متعة التربية وثمراتها الحًقا.
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عفاف محمد اجلاسم

استشارية اجتماعية أسرية ومـــدرب مدربني خبـــــرة أكثــــــــر مـــن خمـــــس 	 
وثالثني عام.

املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنسان لإلستشارات والتدريب.	 

عضو هيئة التدريس ومعالج بالعالج الواقعي مرخص من منظمة 	 
وليام جالسر الدولية.

مستشار بيركمان لتقييم الشخصية .	 

 	Horizons Learning مدرب حياة من معهد

رسالتها يف احلياة تبسيط العلم النافع وجعله سهاًل ميسرًا قاباًل 	 
للتطبيق. 

تؤمن بأن السعادة تنبع من الداخل وأن اإلنسان يصنع سعادته بنفسه 	 
بحول اهلل وقوته.

دربت وعاجلت اآلالف داخل الكويت وخارجها ..	 

اضغط هنا

اضغط هنا

https://dhuhaa.com/product/detox/
https://dhuhaa.com/product/asrare-altarbiya-717693/


م. مريم اجلارهللا

مسار العافية
هذا اإلصدار يأخذك يف رحلة ممتعة حملاولة تسليط الضوء 

على كيفية تطوير اجلوانب الصحية يف حياتك من خالل 
»مسار العافية« والعناصر التي قد تأثر يف صحتك اجلسدية 

والنفسية. 

هذا اإلصدار هو كتاب لنتعلم وندعم ونحّفز بعضنا البعض 
على أن نعيش حياة أكثر صحة وسعادة لنستمتع جميعنا 

بحياة هانئة.

About the Author:

 	 Bachelor’s degree in Industrial and Management 
Systems Engineering at Kuwait University - specialized 
in Project Management

 	 ISSA Certified Nutritionist, with a diploma in Vegan 
Nutrition and Transformational Fat Loss

 	 Internationally Certified Personal Training, Fitness and 
Strength Coach from the International Sports Science 
Association (ISSA)

 	 Founder of Oneness Organization, a nonprofit that 
aims to support both acts of kindness and sustainable   
projects, with a focus on supporting the health and  
education of individuals around the world.
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أ. عفاف محمد اجلاسم

2022

Eng. Mariam Al Jarallah

2022
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م. مرمي اجلاراهلل

بكالوريوس يف الهندسة الصناعية وإدارة النظم املعلومات من جامعة 	 
الكويت – تخصص يف إدارة املشاريع

اختصاصية تغذية معتمدة من الرابطة الدولية لعلوم الرياضة 	 
(ISSA)، ودبلوم يف التغذية النباتية وفقدان الدهون املتحولة 

مدربة معتمدة دوليًا يف التدريب الشخصي واللياقة والقوة من الرابطة 	 
(ISSA) الدولية لعلوم الرياضة

مؤسسة »وّنس« Oneness التطوعية وهي شركة غير ربحية تهدف إلى 	 
دعم األعمال التطوعية اإليثارية واملشاريع املستدامة، مع التركيز على 

دعم صحة الفرد وتعليمه حول العالم

اضغط هنا

15x25 cm

120 Pages

Press here

https://dhuhaa.com/product/masar-alafya-717648/
https://dhuhaa.com/product/wellness-track/


د. أحمد بوزبر

خدعوك فقالوا
ســتبحر معــي عزيــزي القــارئ يف هــذا الكتــاب عابــرًا إحــدى عشــرة محطــة )11 خدعــة( نراجــع فيهــا ســويا بعــض قناعاتنــا الســابقة يف عوالــم عــدة 
كالتعليــم والتدريــب واإلدارة والتخطيــط والسياســة واالقتصــاد والتنميــة البشــرية، نســتذكر مــن خاللهــا مــا تعلمنــاه طــوال حياتنــا مــن مفاهيــم 
، ونراجــع معــًا مــا اكتســبناه مــن مهــارات ، ونقيــم ســويا مــا تشــربناه مــن قيــم ، أو مــا مارســناه مــن ســلوك .. ملــاذا علينــا فعــل ذلــك ؟؟!! .. ومــاذا لــو 
اكتشــفنا أننــا كنــا مخدوعــني يف بعــض مــا اعتنقنــاه ، أو تبنينــاه ، أو مارســناه ؟؟!! ومــا هــي البدائــل يف حــال أننــا اقتنعنــا بضــروة تغييــر مــا ســبق مــن 
فهــم أو قناعــة أو ســلوك؟؟!! .. ومــا الدليــل علــى أن هــذه البدائــل ســتكون أفضــل؟ .. بــل مــن قــال أصــاًل أننــا كنــا مخدوعــني فيمــا ســبق؟؟ .. كل هــذه 

التســاؤالت عزيــزي القــارئ .. جتــد إجاباتهــا يف هــذا الكتــاب .. إن قرأتــه معــي بعنايــة وجتــرد وشــراكة .. 
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د. أحمد بوزبر
الدكتــور / أحمــد محمــد أحمــد بوزبــر الــذى شــغل منصــب وكيــل الــوزارة 	 

أحــد  هــو   ، الكويــت  بدولــة  العاملــة  القــوى  تخطيــط  لشــئون  املســاعد 
الكفــاءات اخلليجيــة والعربيــة فــى مجــال التدريــب اإلدارى واالستشــارات 

املهنيــة .

وللدكتــور أحمــد احلاصــل علــى درجــة الدكتــوراه و املاجســتير مــن جامعــة 	 
واليــة أوريجــون فــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة - العديد من االستشــارات 
واحملاضــرات والنــدوات والــدورات التدريبيــة فــى مختلــف مجــاالت اإلدارة 

والتنميــة البشــرية 

الدكتــور أحمــد فــوق كونــه مدربــا و مستشــارا مرخصــا مــن عــدة منظمــات 	 
دوليــة ، هــو أيضــا  حاصــل علــى عــدد مــن شــهادات التدريــب والتنميــة املهنية 
اجلمعيــات  مــن  العديــد  فــى  عضــو  وهــو  مختلفــة  دوليــة  مؤسســات  مــن 
املهنيــة العامليــة واإلقليميــة املختصــة بتدريــب و تطويــر املــوارد البشــرية. 

وأخيــرا .. فــإن خبــرة الدكتــور / أحمــد بوزبــر تتركــز فى اجلمع بني النظرية 	 
والتطبيــق، ولقــد أكســبه املــزج بــني املناصــب اإلداريــة واالستشــارات امليدانية 

خبــرة فــى رصــد الواقــع مــن جهــة و اقتــراح ســبل تطويــره مــن جهــة أخرى.

https://dhuhaa.com/product/book-khadaok-faqalo-717563/


أهاًل! اسمي ُمَراِهٌق

.. ًيا بأماٍن وَسالٍم وُحٍبّ ِلَنْعُبْرَها َسِوّ

تخيــل عزيــزي القــارئ أنــك يف ســفينة ببحــر هائــٍج، متالطمــة أمواجــه، تهــدأ تــارة وتثــور تــارة، فإمــا أن تقــود الســفينة أنــت، وتكــون الربــان 
فيهــا، وتشــرك طفلــك بالقيــادة، فتنجــو وينجــو معــك طفلــك..

أو تترك له القيادة فتهلكوا جميًعا، أو تطول الرحلة طوياًل مع أضرار كثيرة. فاختر اآلن من يكون القائد؟
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200 صفحة
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إميان عبداحلميد الباللي
ماجستير إرشاد نفسي.	 
بكالوريوس شريعة - أصول فقه - جامعة الكويت.	 
دبلوم عالي علم النفس	 
دبلوم عالي اقتصاد إسالمي.	 
كوتش إرشاد زواجي.	 
ترخيص اإلرشاد النفسي )أكادميية ماتشيجني(.	 
دبلوم إرشاد نفسي )أكادميية الفرحة(.	 
برنامج العالج السلوكي املعريف )أكادميية ماتشيجني(.	 
برنامج العالج السلوكي املعريف )أ.د. راشد السهل(.	 
برنامج العالج الواقعي )أ.د. ماهر عمر(	 
ترخيص التنومي باإليحاء.	 
ترخيص إرشاد املراهقني )د. مصطفى أبو السعد(.	 

إيمان عبداحلميد الباليل

https://dhuhaa.com/product/ahla-morahia-717686/


أ. رحاب الطواري

ِقَيم خدمة العمالء
كيف تتحكم قيمك يف سلوكياتك يف العمل وخارجه؟

هــذا الكتــاب موجــه إلــى كل مهتــم بخدمــة العمــالء، وهــو أيضــا موجــه إلــى كل عميــل لكــي يــدرك كيــف يتعامــل مــع العاملــني 
يف خدمــة العمــالء، ويعــرف حقوقــه، ومــا عواملهــم اخلفيــة وأفضــل املماراســات والتطبيقــات واحلقــوق التــي يجــب أن يدركهــا كل 

عميــل وموظــف يتعامــل مــع العمــالء.
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أ. رحاب الطواري

2021

21x15 سم

124 صفحة

رحاب محمد الطواري

ماجستير يف إدارة األعمال من جامعة اخلليجي للعلوم والتكنولوجيا    	 

بكالريوس علم نفس من جامعة الكويت 	 

نائب رئيس اجلمعية الكويتية للتخطيط اإلستراتيجي 	 

عضـــو مجلس إدارة كليــــة الدراســــات التجاري لدى الهيئة العامة 	 
للتعليم التطبيقي والتدريب 

خبـــرة طويلـــة يف مجـــال التطويـــر يف القطاع البنكي واخلدمي 	 
والتجاري

محاضر يف مجال ريادة األعمال وخدمة العمالء  والتحفيز املهني	 

مؤسس شركــــة  آر تــــي لالستشــــارات اإلدارية وحلول التدريب .	 

اضغط هنا

https://dhuhaa.com/product/qeiam/


د. محمد النغيمش

ملاذا نكره االجتماعات ؟
أفكار يف أسباب التهرب من لقاءاتنا االجتماعية والوظيفية

يحاول هذاالكتاب وضع حلول ملعاناة بعض 

األشخاص يف لقاءاتهم واالجتماعية

سيكولوجية املدير
كيف نفهم املدير وكيف يفهمنا

كشف اجلوانب النفسية اخلفية يف أروقة العمل

هذا الكتاب موجه لكل املوظفني والقياديني، ويحاول أن يشرح 
ببساطة سبب تصرف املدير بالطريقة التي يسلكها، أو السبب 
الــذي يوجب عليه ذلــك. ويكشف للمدير الكيفية التي ينظر 
بها احمليطون به إلى تصرفاته. قد يهم هذا اإلصدار القياديني 
ــــرايف. وهـــو محاولة  إشـ تــبــوؤ منصب  إلـــى  وجــمــيــع مــن يتطلع 

جديدة من املؤلف لعرض مفاهيم اإلدارة بلغة سهلة وميسرة.
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حجم الكتاب
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د. محمد إبراهيم النغيمش

2020

د. محمد إبراهيم النغيمش

2020
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84 صفحة

19.7x12.7 سم

184 صفحة

د. محمد النغيمش

مستشار يف اإلدارة والقيادة.	 

عضو مجالس إدارة يف شركات استثمارية، عقارية،  تعليمية، وخدمية.	 

حاصل على الدكتوراه يف اإلدارة من جامعة ساوثهامبتون بريطانيا.	 

مؤلف عـدد مــن الكتب يف اإلدارة واحلوار واإلنصات.	 

كاتب كويتي يف صحيفة الشرق األوسط اللندنية والبيان اإلماراتية 	 
ومجلة الرجل. 

محاضر يف قسم اإلدارة بجامعة اخلليج )الكويت(.	 

اضغط هنا

اضغط هنا

https://dhuhaa.com/product/book-psychology-al-mudeer-717440/
https://dhuhaa.com/product/lmatha-nakrah-alejtmaat/


بدر العيىس )بو نبيل(

قصة بيك
يضــم هــذا الكتــاب بــني دفتيــه تفاصيــل لــم تــرَو مــن قبــل لعــدد 
مــن أصحــاب املشــروعات التجاريــة العربيــة. فمــا مت نشــره يف 
املقابلــة التلفزيونيــة، التــي حصــدت املاليــني، ال يتعــدى ســوى 
أربعــني دقيقــة مــن أصــل نحــو ثــالث ســاعات، فضــال عــن إضافــات 
مهتــم  أو  صغيــر،  مشــروع  صاحــب  أو  تاجــر،  كل  تهــم  جديــدة 
بالقــراءة جتــارب مــن خاضــوا غمــار حتديــات تســتحق التأمــل 

والتدبــر.

قصة عراب املطاعم باسل السامل
يضــم هــذا الكتــاب بــني دفتيــه تفاصيــل لــم تــرَو مــن قبــل لعــدد 
مــن أصحــاب املشــروعات التجاريــة العربيــة. فمــا مت نشــره يف 
املقابلــة التلفزيونيــة، التــي حصــدت املاليــني، ال يتعــدى ســوى 
أربعــني دقيقــة مــن أصــل نحــو ثــالث ســاعات، فضــال عــن إضافــات 
مهتــم  أو  صغيــر،  مشــروع  صاحــب  أو  تاجــر،  كل  تهــم  جديــدة 
بالقــراءة جتــارب مــن خاضــوا غمــار حتديــات تســتحق التأمــل 

والتدبــر.

حوار
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حوار
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حجم الكتاب

عدد االوراق

حجم الكتاب

عدد االوراق

بدر العيسى

2020

بدر العيسى

2020

19.7x12.7 سم

160 صفحة

19.7x12.7 سم

144 صفحة

بدر العيسى )بو نبيل(

بــإدارة األعمــال مــن جامعــة أمريكيــة،  بــدر العيســى  تخصــص 
وأســس شــركته يف هــذا املجــال، ثــم أدرك قــوة اإلعــالم الــذي شــعر 
أن باســتطاعته أن يبــرز مــن خاللــه جمــال وتألــق العقــل العربــي. 
هنــا انطلقــت مســيرة »بونبيــل« اإلعالمــي الــذي يحــاول أن يبــرز 

أيقونــات املجتمــع العربــي صوتــا وصــورة. 

اضغط هنا

اضغط هنا

https://dhuhaa.com/product/richter-talk-pick-717341/
https://dhuhaa.com/product/richter-talk-slider-717310/


حوار

سنة النشر

حوار

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

حجم الكتاب

عدد االوراق

بدر العيسى

2020

بدر العيسى

2020

19.7x12.7 سم

160 صفحة

19.7x12.7 سم

108 صفحة

اضغط هنا

اضغط هنا

قصة اكرب عيادة أسنان يف الرشق األوسط
يضــم هــذا الكتــاب بــني دفتيــه تفاصيــل لــم تــرَو مــن قبــل لعــدد مــن 
أصحــاب املشــروعات التجاريــة العربيــة. فمــا مت نشــره يف املقابلــة 
أربعــني  ســوى  يتعــدى  ال  املاليــني،  حصــدت  التــي  التلفزيونيــة، 
دقيقــة مــن أصــل نحــو ثــالث ســاعات، فضــال عــن إضافــات جديــدة 
تهم كل تاجر، أو صاحب مشروع صغير، أو مهتم بالقراءة جتارب 

مــن خاضــوا غمــار حتديــات تســتحق التأمــل والتدبــر.

قصة بيعة طلبات
يضــم هــذا الكتــاب بــني دفتيــه تفاصيــل لــم تــرَو مــن قبــل لعــدد مــن 
أصحــاب املشــروعات التجاريــة العربيــة. فمــا مت نشــره يف املقابلــة 
أربعــني  ســوى  يتعــدى  ال  املاليــني،  حصــدت  التــي  التلفزيونيــة، 
دقيقــة مــن أصــل نحــو ثــالث ســاعات، فضــال عــن إضافــات جديــدة 
تهم كل تاجر، أو صاحب مشروع صغير، أو مهتم بالقراءة جتارب 

مــن خاضــوا غمــار حتديــات تســتحق التأمــل والتدبــر.

حوار

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

بدر العيسى

2020

19.7x12.7 سم

128 صفحة

اضغط هنا

قصة تأسيس كاريدج
يضــم هــذا الكتــاب بــني دفتيــه تفاصيــل لــم تــرَو مــن قبــل لعــدد 
العربيــة. فمــا مت نشــره يف  التجاريــة  املشــروعات  مــن أصحــاب 
املقابلــة التلفزيونيــة، التــي حصــدت املاليــني، ال يتعــدى ســوى 
أربعــني دقيقــة مــن أصــل نحــو ثــالث ســاعات، فضــال عــن إضافــات 
مهتــم  أو  صغيــر،  مشــروع  صاحــب  أو  تاجــر،  كل  تهــم  جديــدة 
بالقــراءة جتــارب مــن خاضــوا غمــار حتديــات تســتحق التأمــل 

والتدبــر.

https://dhuhaa.com/product/richter-talk-asnan-717334/
https://dhuhaa.com/product/richter-talk-talabat-717303/
https://dhuhaa.com/product/richter-talk-carriage-717358/


عائليت وكفى بذلك نعيما
َعم .. فإنَّ الَعاِئلة ِهَي أجمُل ِنْعمة .. َوَكفى ِبَها َنعيًما ال يْنتهي، إنَّ ما َنْدُرُسُه يف ِحْضن عائلتنا ال مُيَحى أبًدا َوِمْن َباِب احَلديِث عن النِّ

انّية وبني دفتيه رسائل أسرية بالتقوى ُمزَداَنة .  ليُل املُختصر إلعَداد احمَلَاِضن اإلمْيَ لَذلك أضُع بني يديَك َهذا الِكتاب الدَّ
إّن محاضُن اإلصالح ِهي تلَك احمَلاِضُن التي جَتعُلَك تعيُش َحياتني َواِحدٌة ُهنا .. واألخرى يف اجلّنة 

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

أ. هاجر وليد املبيلش

2021

21x15 سم

200 صفحة

اضغط هنا

أ. هاجر وليد املبيلش

ٌة َعِن الَكاِتبة ُنْبَذٌة َتْعِريِفيَّ

ْشِء وَتْرِبَيِة ِجْيٍل َصاِلٍح واِعد.	  ٌة بإعداِد النَّ َزْوَجٌة وُأمٌّ لثالَثِة أبناء، وُمْهَتمَّ

ص ُأصول 	  ريَعِة َتَخصُّ ِة الشَّ يَّ ة يف ُكلِّ َهاَدِة اجَلاِمِعيَّ َحاِصَلٌة على الشَّ
الِفْقه.

رِبَية.	  ِة والُقرآِن الكرمِي يف ِوَزاَرِة التَّ رِبَيِة اإلسالِميَّ َتِي التَّ َمٌة ملادَّ ُمَعلِّ

يِني.	  عليِم الدِّ ِة يف إداَرِة التَّ ْجَنِة اإلعالِميَّ ُعْضَوٌة يف اللَّ

دريس.	  حاِصَلٌة على َشَهاَدِة َفنِّ التَّ

يْم َو َتسنيْم اإلميانية لألطفال َعلى الُيوْتيوْب .	  سة َقَناة مََتِ ُمؤسِّ

ْفِل امُلْسِلِم	  َسُة َمْتَجِر الطِّ ُمَؤسَّ

https://dhuhaa.com/product/3aelaty/


محمد الدويسان

محمد الدويسان

من مواليد عام 1982. مدرب يف التنمية الذاتية ومتخصص بالقيادة.	 

املؤهل التعليمي

2002 تخرج من الكلية بدرجة ممتاز - كلية علي الصباح العسكرية، الكويت 	

2016 ماجستير العلوم العسكرية 	

عنوان الرسالة: القيادة يف الزمن احلديث - جامعة دكا، بنغالديش	 

اخلبرات العملية

2005 دورة أساسيات القيادة اللوجستية / امليدانية - الواليات املتحدة  	
األمريكية

2010 دورة مهارات التعليم - وزارة الدفاع، دولة الكويت 	

2014 القيادة املتقدمة - الواليات املتحدة األمريكية 	

2010 - 2020 أحد مؤسسي نادي سعد التطوعي سنة 2010 واملدير العام  	
للنادي حتى عام 2020

2021 - حتى اآلن : أحد مؤسسي مجموعة سعد التعليمية وشركة سعد  	
لدور حضانات األطفال

قصص القادة
مهارات لتكون قائدًا ال ُينسى

يتنــاول هــذا الكتــاب مجموعــة مــن القصــص واملواقــف التــي ُتظهــر املهــارات األساســية للقياديــني، والتــي مُيكــن للقائــد اتباعهــا لبلــوغ 
أهدافــه بطريقــٍة فّعالــة، جمعتهــا بعــد االطــالع والبحــث والتجربــة، ســعيًا بــأن يكــون أحــد أدواتــك التــي ُتذّكــرك باســلوبك الصحيــح وُتؤّكــد 
ُخطــاك الســليمة نحــو قيــادة ُتثمــر باالجنــاز. وُتبــنّي ألي قائــد يف مراحلــه األولــى أهــم املهــارات التــي يتطلــب منــه التحلــي بهــا ليكــون 

قائــدًا ال ينســى.
اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

محمد الدويسان

2022

21x15 سم

120 صفحة

اضغط هنا

https://dhuhaa.com/product/9789921717716/


ملا كنت
نقــدم يف كتابنــا هــذا قيمــا للحيــاة مــن حــب لألشــياء يتحــول بعــد ذلــك إلــى حــب للنــاس، ومــن شــغف باللعــب يتحــول إلــى شــغف باإلجنــاز، 

ومــن رغبــة لبنــاء عضــالت قويــة تتحــول إلــى عقــل مســتنير يعمــل خلدمة البشــرية.
عرضنــا يف كتابنــا مراحــل احليــاة اخلمســة التــي عشــتـ هــا مــع عشــرون وقفــة يف كل مرحلــة، اســتقيت خاللـــ هــا قيمــا ومعانــي مــن كل 

تصــرف.

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

د.سليمان شمس الدين

2021

13.8x10 سم

228 صفحة

اضغط هنا

د.سليمان شمس الدين

د.سليمان شمس الدين
واملاجســتير 	  )البكالوريــوس  العلميــة  مؤهالتــه  علــى  حاصــل 

والدكتــوراه( مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة خــالل الفتــرة 
والغــاز  البتــرول  هندســة  مجــال  يف  م   1984  -  1972 مــن 
الطبيعــي، وقــام بالتدريــس يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة - 
دولــة اإلمــارات العربيــة - املتحــدة - جامعــة الكويــت ومــا زال 
يعمــل كعضــو هيئــة تدريــس يف كليــة الدراســات التكنولوجيــة 

الطبيعــي. والغــاز  البتــرول  - قســم تكنولوجيــا هندســة 

يافعــا، شــابا،  	 كنــت صغيــرا،  ملــا  كتــاب   : لــه عــدة مؤلفــات 
راشــدا ثــم ملــا كنــت كهــال - كتــاب احلــب األبــدي - كتــاب : 101 
خصلــة يف زوجــي أقدمهــا لكــم بالصــور - كتــاب: 101 خصلــة يف 

زوجتــي أقدمهــا لكــم بالصــور.

https://dhuhaa.com/product/lama-kento-717518/


ليل و سىج
أبطالهــا  تــرى يف  الكويتيــة،  البيوتــات  عمــق  مــن  أدبيــة،  اجتماعيــة  روايــة 
أشــخاصًا تعرفهــم ، ال تــدري كيــف دخلــوا بــني ســطورها، ســتفهم نفســك 
مــن  الداخليــة لترتــاح  بــه يف معــاركك  كانــت ســببا تنتصــر  و رمبــا   ، أكثــر 

. أحــد  أن يشــعر  ضجيجهــا دون 
مناسبة من عمر 16إلى 99

هــي  وشــخوصنا  الزمــان،  هــي  وأعمارنــا  الروايــة،  هــي  بيوتنــا  تكــون  حــني 
الرمــوز...

حني يكون املاضي زنزانة العمر، واألحالم رهينة ما فات...
عند كل ذلك، جتدهم... ليل وسجى

نكررهم دون أن نشعر أننا مجرد نسخ ما زالت تتألم وحتلم...

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

رواء اخلاطر

2021

20x13.7 سم

404 صفحة

اضغط هنا

شكرًا كورونا
ثناياهــــا  مقــــاالت حتمــــل يف  الكتــــاب  هــــذا  جتــدون يف طيــــات 
مشــــاعر متناثــــرة، ومواقــــف عفويــــة، ونقــــد ملظاهــــر مجتمعيــــة،  
وتأمــــالت واقعيــــة، ودعــــوة للرقــــي بالنفــــس البشــــرية، نحــــن ال 
ندعــــي الكمــــال أو حتــــى نقــرب منــه، والكمــــال املطلــق هلل وحــده، 
لكننــــا نحاول أن ننهض بأنفســــنا ونلحــــق بالركب، وخالل رحلة 
النهــــوض منــــد ســــواعدنا ملــــن أراد أن يســــعى ســــعينا، وينهــــض 
فمــا  وحدهــا،  التصفيــق  عــن  عاجــزة  الواحــدة  فاليــد  بهمتنــا، 
بالكم إذا ســــعت للتغييــــر، والتأثيــــر، ورأت أن تســــاهم ولــــو بســــهم 
يف التعميــر، ويكــون لهــا ولــو مثقــال ذرة يف النصــرة والتمكــني..

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

د. شيخة عبداهلل املطوع

2021

21x15 سم

156 صفحة

اضغط هنا

نلت ) اجلزء الثاين (
قصة عن أحداث واقعية )لذة التحدي البقاء اسمى عالقة

»أســرفت يف وقتــي الفائــت بتلقــي ضرباتهــا وأنتظــر دروســها القاســية كل 
اجلاحــدة  طلباتهــا  كل  بتلبيــة  انصعــت  أمامهــا  بالضعــف  اتســمت  يــوم، 
أكــون  أن  مــن جبروتهــا وقســوتها، البــد  زاد  لهــا وخــويف  بحقــي، معاملتــي 

». النفــس  الضعــف ظلــم  بحــق  قويــة، 

مــاذا صنعــت »نــورة«  لتحافــظ علــى أســمى عالقــة، كيــف خططــت إلظهــار 
حبهــا لــه ببالغــة، رغــم أملهــا، تعيــش بجنبــه بإشــراقه، فكانــت تــردد بجنبــات 

نفســها ليطيــب حبهــا لــه 

» أنت اجلار لقلبي واجلوار وأنت الدار والديار «

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

سهام خالد العامر

2020

20x13.7 سم

380 صفحة

اضغط هنا

سهام العامر

رواء اخلاطر

د. شيخة عبدهللا املطوع

https://dhuhaa.com/product/thankyoucorona/
https://dhuhaa.com/product/novel-lail-wasaja/
https://dhuhaa.com/product/book-niltoo-717488/


مرايق التدبر
أسس إميانية وخطوات عملية

تعينك على االرتقاء يف درجات

التدبر

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

د. مشاعل يوسف اللهو

2020

18x12 سم

144 صفحة

اضغط هنا

حدد لتحقق
حتديــد  كيفيــة  إلــى  يرشــدك  كتــاب  هــو  اآلن  يديــك  بــني  مــا 
أهدافــك لُتحققهــا وفــق منهــج قرآنــي مــن خــالل تدبــر ســورة 

)املؤمنــون(

فأنــت ســتحصل علــى  الكتــاب...  هــذا  تقتنــي  أن  اســتطعت  إن 
وصفــة للفــالح الدنيــوي واألخــروي لُتحقــق مشــيئة اهلل يف غايــة 
خلقــك... وستستشــعر حــالوة وســهولة تدبــر كالم اهلل مــن خــالل 

اجلماليــات البيانيــة املبثوثــة يف هــذا الكتــاب.

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

ضياء خالد بوحمره

2021

21x15 سم

140 صفحة

اضغط هنا

أجندة بهجة
تشــجع  أجنــدة  وهــي  )بهجــة(،  قصــة  مــن  مســتوحاة  بهجــة  أجنــدة 
الطفــل علــى التدويــن اليومــي، تركــز بشــكل أساســي علــى فهــم الــذات 
عــن طريــق التعبيــر عــن املشــاعر، فكلمــا تعــرف الطفــل علــى مشــاعره 
مبســمياتها ومســبباتها سيســهل عليــه التعامــل معهــا بشــكل صحــي، 
شــخصية  لبنــاء  مهــم  عامــل  يعتبــر  الطفولــة  منــذ  الذاتــي  الوعــي 
متزنــة علــى املســتوى املشــاعري والعاطفــي، كذلــك أجنــدة )بهجــة( 

حتمــس الطفــل علــى تكويــن عــادات

إيجابيــة والتركيــز علــى االمتنــان وتقديــر النعــم البســيطة اجلميلــة 
يف احليــاة اليوميــة كمــا تصــّورت يف قصــة )بهجــة(.

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

دعاء الدريس

2022

29.7x21 سم

31 صفحة

اضغط هنا

ضياء خالد بوحمره

د. مشاعل أنور يوسف اللهو

دعاء الدريس

https://dhuhaa.com/product/maraqi-altadaber-717419/
https://dhuhaa.com/product/hadd/
https://dhuhaa.com/product/bahja/


نوايا
سألت نفسي كيف أقدم علًما فيه ..

-  املنفعة للناس
-  السالسة يف العرض والبساطة يف التقدمي.

-  املصداقية والثقة باملعلومة.

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

طالل فاخر

2019

18x12 سم

68 صفحة

اضغط هنا

طالل فاخر

-  العملية وسهولة التطبيق.
-  استمرارية أجري بعد موتي.

فكان اجلواب.. نوايا
ومــع ذلــك .. ليــس هــديف أن تقتنــي نوايــا.. وإمنــا أن يكــون 

دائمــًا بصحبتــك 

https://dhuhaa.com/product/nawaya/


فلسفة نقطة
نقطة هـــي أنا وأنا لسُت نقطة... ال ليست أحجية... 

النقطة -بنظــــري- كائٌن صغيـــٌر منــه تنبثُق العــوالُم الكبيرة... 
والنقطُة  اللوحة،  عليـــه  تقوم  ما  ُل  وأَوّ  ، اخلـــــِطّ بدايُة  النقطُة 
قاء( ستجد  و)الَشّ فاء(  )الِشّ بني  الفرق  انظر  غيير،  الَتّ أســاُس 

ه نقطة! أَنّ
يقلـُب  الــذي  غيـــر،  الَصّ ســـــاؤل  الَتّ ذلــك  هنا  بالنقطة  وامُلـــــــــــراد 
إذا أحتنا  نكـــــن نراها؛  أبعاٍد لم  إلى  موازيــــن األفكار، ويأخُذنا 

ز الذي هو بحجم نقطة! لها ذلك احلِيّ

ابحث عنك فيك
»َويِف أَنُفِسُكْم  أََفاَل ُتْبِصُروَن«

هذه عبارات تعّرفك على نفسك .. وتــرّدك إليها .. ألنك مساءٌل عنها .. 
تقرأ على  .. ال حتى  الغفلة  داء  مــن  تنقحك  كتبت حتى  الــعــبــارات  هــذه 
عجل! هذه العبارات .. تساعدك أن تنظر يف داخلك ... فقد ذهب نظرك 
بعيدا هناك ، يف غير محله ! عش مع كل عبارة برهة من الزمن .. بقدر ما 
حتتاج .. رمبا يوم أو شهر ...أو حتى سنة ! املهم أن تعرف مكانك ووصفك 
 .. حالك  يف  البصيرة  اســألــه   ... بــاهلل  مستعينا  نفسك  قّيم   .. الصحيح 
والعون على النهوض بها .. نفسك تتغير ... ومعرفتك بها تتضاءل ... إن 

لم تلتفت لها .. فتحررها عّما علق بها .. قبل أن يتراكم !

اسم املؤلف

سنة النشر

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

حجم الكتاب

عدد االوراق

د. أمل عبداحملسن احلبشي

2019

د. أمل عبداحملسن احلبشي

2019

18x12 سم

192 صفحة

18x12 سم

215 صفحة

اضغط هنا

اضغط هنا

د. أمل احلبيش

عن املؤلف
دكتوراه فقه وأصول 	 
حاصل على دبلوم دعوة 	 
حاصل على دبلوم مرشد نفسي تربوي 	 
باحثة يف اجلوانب النفسية والفكرية	 

https://dhuhaa.com/product/ibhath-ank-feek/
https://dhuhaa.com/product/falsafat-nuqta/


ذاكرة القارئ املحسوسة
تخيلوا لو أن لذكرياتنا مع القراءة والكتب جسًدا محسوًسا وشخصيًة واضحة! فكيف تراها ستكون؟

هذه الذاكرة التي بني أيديكم هي جسٌد ُيبنى من قراءاتكم، وباستطاعتكم تشكيله كيفما شئتم، والنظر إليه وتقليبه بني أصابعكم!
هذه الذاكرة هي دعوٌة لكم للعودة إلى التدوين بالقلم، والتفاعل مع املكتوب على الورق.

هذه الذاكرة هي فرصة لتكوين ذكرياٍت مبثابة يومياتكم مع القراءة، ومواقفكم مع الكتب.

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

سليمان العبد الهادي

2020

18x12 سم

252 صفحة

اضغط هنا

سليمان العبد اهلادي

https://dhuhaa.com/product/thakert-alqarea-717402/


خواطر امرأة يف اخلمسني
يف يوم من األيام استيقظت منتصف الليل وقد جافاني النوم 

فجأة، كنت قد وضعت  بجانبي ورقة وقلم 

وهي عادة أضفتها حلياتي مجددا وهي أال اشغل عقلي باألفكار 
واألحداث قبل النوم فأي  فكره اكتبها ألتخلص من مزاحمتها 

األفكار األخرى .

أخذت ورقتي وقلمي وبدات بتدوين هذه اخلواطر والتي كانت جتول 
بخاطري ذلك الوقت إليكن  أحبتي أقدم  خواطري التي جالت يف 

خاطري يف منتصف الليل يف بداية سنواتي من سن اخلمسني .

خطوة بخطوة حلياة مرتبة

اسم املؤلف

سنة النشر

اسم املؤلف

سنة النشر

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

حجم الكتاب

عدد االوراق

حجم الكتاب

عدد االوراق

أ. غادة حسني البدر

2019

أ. غادة حسني البدر

2019

أ. غادة حسني البدر

2018

18x12 سم

108 صفحة

18x12 سم

100 صفحة

14x10 سم

132 صفحة

اضغط هنا

اضغط هنااضغط هنا

غادة حسني البدر

مهتمة بالترتيب	 

مقدمة دورات لألطفال والفتيات يف مجال الترتيب	 

تقدمي استشاره لترتيب املنزل	 

رسم خطط وجداول تساعد يف الترتيب	 

https://dhuhaa.com/product/khutwa-bi-khutwa-1/
https://dhuhaa.com/product/khutwa-bi-khutwa-2/
https://dhuhaa.com/product/khwater-imreaa-50/


50 نبضة إدارية
خمســون نبضــة إداريــة، ليــس كتاًبــا باملعنــى املتعــارف عليــه، بــل هــو ومضــات وحملــات، أقدمهــا لقياديــي املنظمــات، ومديــري اإلدارات، ورؤســاء فــرق العمــل، 
والعاملــني مبختلــف فئاتهــم وتخصصاتهــم الوظيفيــة، ترتشــف عبــر صفحاتــه عصــارة مكثفــة خلبــرة امتــدت لعقديــن يف ممارســة اإلدارة، بشــقيها املؤسســي 
التنظيمــي، والشــخصي اإلنســاني، ســتقف فيــه علــى إدارة املهــام واإلجنــاز، جنًبــا إلــى جنــب مــع إدارة األخــالق واملشــاعر، وســتجد فيــه أفــكاًرا رمبــا لــم تقرأهــا يف 
كتــاب، أو جتــد بعضهــا غريًبــا وخارًجــا عــن املألــوف، لكنــي أؤكــد لــك أنــك لــن جتدهــا بعيــدة عــن املمارســة، أو منفصلــة عــن الواقــع، بــل ســتخترق مــن خاللهــا عامًلــا 
قــد ال تكــون شــعرت بــه، مــع اســتغراقك يف اإلدارة بتفاصيلهــا الفنيــة، وانهمــاكك يف القيــام بتبعاتهــا الثقيلــة، ســتجد فيــه مــا يثيــر فيــك الفكــر اإلداري، أكثــر ممــا 

ــف الذكــي، وحيويــة اإلدارة. يقــدم لــك احللــول اجلاهــزة، وهــذا هــو هدفهــا: إثــارة الفكــر، والتكُيّ

حوار

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

ع عبدالرحمن املطَوّ

2020

18x12 سم

228 صفحة

اضغط هنا

عبدالرحمن املطوع

عبد الرحمن عبد العزيز املطوع

حاصــل علــى بكالوريــوس الشــريعة مــن جامعــة الكويــت، ومَتهيــدي 
املاجســتير يف االقتصــاد اإلســالمي مــن جامعــة القاهــرة، ودبلومــي 
اجلامعــة  مــن  اإلســالمية  واملصــارف  والبنــوك  البشــرية  املــوارد 
إدارة  الزمالــة يف  شــهادة  علــى  كمــا حصــل  بالقاهــرة،  األمريكيــة 
املؤسســات غيــر الربحيــة مــن إســبانيا، يشــغل حالًيــا منصــب نائــب 
واملشــرف  العامليــة،  اإلســالمية  اخليريــة  الهيئــة  يف  العــام  املديــر 
العــام علــى املركــز العاملــي لدراســات العمــل اخليــري فيهــا، ورئيــس 

مبــادرة مَتكــني لتطويــر أداء العاملــني يف القطــاع اخليــري.

https://dhuhaa.com/product-category/books/author/عبدالرحمن-المطوع/


عانق العلياء
لتكون الفتات على طريق العالء

ملن ال يرضى مبا دون السماء

ملن عرف قدر نفسه

وانزلها يف منازلها هناك

يف العلياء… 

عانق العلياء 2
حروف صيغت مبداد الروح لتكون الفتات على طريق العالء

ملن ال يرضى مبا دون السماء ملن عرف قدر نفسه

وانزلها يف منازلها هناك

يف العلياء...

كتيب جيب صغير احلجم انيق 

عانق العلياء 3
حروف صيغت مبداد الروح لتكون الفتات على طريق العالء

ملن ال يرضى مبا دون السماء ملن عرف قدر نفسه

وانزلها يف منازلها هناك

يف العلياء...

كتيب جيب صغير احلجم انيق 

اسم املؤلف

سنة النشر

اسم املؤلف

سنة النشر

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

حجم الكتاب

عدد االوراق

حجم الكتاب

عدد االوراق

د. جميلة خليف

2018

د. جميلة خليف

2018

د. جميلة خليف

2019

13.8x10 سم

112 صفحة

13.8x10 سم

100 صفحة

13.8x10 سم

76 صفحة

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

د. جميلة خليف

https://dhuhaa.com/product/aaniq-alaliyaa-1/
https://dhuhaa.com/product/aaniq-alaliyaa/
https://dhuhaa.com/product/aaniq-alalyaa-2/


مع القرآن رمضانيات

إحسانرمضان عىل خطى األنبياء

اسم املؤلف

سنة النشر

اسم املؤلف

سنة النشر

اسم املؤلف

سنة النشر

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

حجم الكتاب

عدد االوراق

حجم الكتاب

عدد االوراق

حجم الكتاب

عدد االوراق

د. جميلة خليف

2022

د. جميلة خليف

2018

د. جميلة خليف

2019

د. جميلة خليف

2018

18x12 سم

124 صفحة

18x12 سم

70 صفحة

18x12 سم

100 صفحة 

13.8x10 سم

96 صفحة 

اضغط هنا اضغط هنا

اضغط هنااضغط هنا

https://dhuhaa.com/product/ramadan-ala-khutta-alanbiyaa/
https://dhuhaa.com/product/maa-alquraan/
https://dhuhaa.com/product/ihsan/
https://dhuhaa.com/product/كتاب-رمضانيات/


اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

د. أحمد سامي بوعركي

2022

10x5 سم

50 بطاقة

د. أحمد سامي بوعريكاضغط هنا

بطاقات الرتبية أسهل

يحتــوي املنتــج علــى 50 بطاقــة متنوعــة مــا بــني ) نصيحــة - معلومــة - صفــة 
- قاعــدة - تعامــل ( تربــوي

يهدف لزيادة الثقافة التربوية و حتسني تطبيقها لدى الوالدين و املربني.

https://dhuhaa.com/product/tarbeya-ashal/


التلعيب يف التعليم
مفهوم ) التلعيب يف التعليم ( هو ليس عبارة عن لعبة أو  استراتيجية التعلم باللعب . 

بــل هــو أعمــق و أشــمل بكثيــر . ألنــه يعتبــر مــن اإلجتاهــات احلديثــة يف مجــال تكنولوجيــا التعليــم و يالمــس اهتمامــات 
املتعلمني يف مجال األلعاب اإللكترونية.

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

صالح العجيل

2020

21x15 سم

144 صفحة

اضغط هنا

صاحل العجيل

https://dhuhaa.com/product/book-al-taleeb-717433/


ُنزهة
هَي ال تستحق كل ذلك العناء .. انفعاالتك امُلفرطة .. تركيزك امُلرهق .. و أوقاتك امُلهدرة كحباِت رمال

حتى وإن كانت ) حياًة ( ... فاعتبرها ُنزهة قصيرة وإن طالت .. ال يليُق بها إال أن تكون ممتعًة وجميلة
مليئـــــة باملغامـــــرات .. والغربـــــــاء .. والتأمالت واحلنني ثّم العودة إلى البيِت مرهقًا .. بعَد محطاٍت عديدة مررت بها

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

نورة محمد احلربي

2022

18x12 سم

128 صفحة

اضغط هنا

إليك أيها املدرب
تأصيل عمل املدرب

كتاب يتحدث عن أهم النصائح واخلطوات بصورة مجملة

لكل مهتم يف مجال التدريب مسترشدًا بكتاب اهلل عزوجل

وسنة نبيه وسيراصحابه الكرام والتابعني

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

أ. محمد القالف

2018

18x12 سم

75 صفحة

اضغط هنا

أ. محمد عبدالوهاب القالف

نورة احلريب

https://dhuhaa.com/product/ilayka-ayuha-almodareb/
https://dhuhaa.com/product/9789921717723/


افهمين العالقات الزوجية
اســتناًدا علــى الفــرق بــني عقــل الرجــل واملــرأة مــن خــالل علــم 

الدمــاغ                                                     و  األعصــاب 

لكل املتزوجني و املقبلني على الزواج.

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

أ. إميان املقبل

2018

18x12 سم

213 صفحة

اضغط هنا

دليل التخطيط الشخيص
اذا كنت من %3 من البشر الذين يخططون 

حلياتهم او اذا كنت ترغب يف أن تصبح واحدًا 

منهم فأنت مَتسك بالكتاب املناسب

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

م. منال الفيلكاوي

2018

18x12 سم

112 صفحة

اضغط هنا

البصرية
 بــني يديــك االن )أجنــدة ( حتمــل معانــي غنيــة  يف طياتهــا معانــي 	 

اميانيــة - ممزوجــة بتماريــن نفســية 

 أجندة غير اعتيادية حتمل تواريخ وهمية	 

 انت صانعها ،، وانت شاهد عليها وعلي والدتك احلقيقيه 	 

التوكيــدات 	  خــالل  مــن  يوميــة  عقليــة  برمجــة  الــي  تأخــذك  اجنــدة 
اليوميــة

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

منال خليفة اجليماز

2018

21x15 سم

282 صفحة

اضغط هنا

منال خليفة اجليماز

أ. إيمان املقبل

منال الفيلكاوي

https://dhuhaa.com/product/albaseera/
https://dhuhaa.com/product/ifhamny/
https://dhuhaa.com/product/daleel-altakhteet-alshaksy/


رغبات محب
فاضت يف العني عبرة

سكبت يف القلب عبرة

فوقف وجال بني يدي رب البشر

يناجيه ليغنم وينجو من كل خطر

يل معكم جلسة
ازرع اليقــني يف قلــوب ابنائــك بجلســة عائليــة حميميــة تختارهــا 

انــت وتعــزم عليهــا

اقرأ القصة والتعليق االمياني عليها واجعله كتعاهد السقي

لينمو اليقني يف قلوب البنات والبنني 

ولــه جــذور ثابتــة ثباتــآ رصــني ال تزعزعــه الشــبهات وال تنخــر بــه 
الشــبهات

وبعدها ستجني الثمر وتري االثر

اسم املؤلف

سنة النشر

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

حجم الكتاب

عدد االوراق

د. عواطف العبد الهادي

2018

د. عواطف العبد الهادي

2018

18x12 سم

56 صفحة

18x12 سم

80 صفحة

اضغط هنا

اضغط هنا

د. عواطف العبد اهلادي

قطوف دانية 
هــي  لكــم..  ناصــٍح  محــٍبّ  قلــب  مــن  إليكــم  قـــْت  تدَفّ خواطــــــُر 
أنســاٌم تطايــرْت بَعَبِقهــا الصــايف عبــر تلــك الســنني واأليــام التــي 
مَتــر بالعبــد يف حياتــه الدنيــا، فتســتحيل تلــك اخلبــــــــرات إلــــى 
حصــــــاد ناضـــج، ثــابت جذعه يف مـخـــتلف املــواقـــــــف والتجــــارب، 

وأمــر املؤمــن كلــه خيــر.

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

سميرة األيوب

2019

18x12 سم

212 صفحة

اضغط هنا

سمرية األيوب

https://dhuhaa.com/product/lee-maakoum-jalsa/
https://dhuhaa.com/product/raghabat-moheb/
https://dhuhaa.com/product/qutouf-danya/


اسم املؤلف

سنة النشر

اسم املؤلف

سنة النشر

اسم املؤلف

سنة النشر

اسم املؤلف

سنة النشر

حجم الكتاب

عدد االوراق

حجم الكتاب

عدد االوراق

حجم الكتاب

عدد االوراق

حجم الكتاب

عدد االوراق

د. مصطفى أبو سعد

2018

د. مصطفى أبو سعد

2018

د. مصطفى أبو سعد

2018

د. مصطفى أبو سعد

2018

14.6x10.6 سم

106 صفحة

14.6x10.6 سم

106 صفحة

14.6x10.6 سم

128 صفحة

14.6x10.6 سم

106 صفحة

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

 كتاب تغريدات يف تربيه االطفال 

كتاب تغريدات حول فن احلياة الطيبة

كتاب تغريدات حول فن التعامل مع املراهق

كتاب تغريدات يف السعادة الزوجية

د. مصطفى أبو سعد

الدكتور مصطفى ابو سعد -مدرب ومحاضر

دكتوراه يف علم النفس التربوي – فرنسا	 

ماجستير يف علم النفس االكلينيكي  العيادي (  – فرنسا(	 

دبلوم دراسات عليا يف علم االتصال والتسويق –  إيطاليا	 

 	 NLP: مدرب معتمد عامليا  يف البرمجة العصبية اللغوية

عضو جمعية الصحفيني الكويتية 	 

عضو جمعية الصحفيني اإليطاليني	 

https://dhuhaa.com/product/tarbeyat-alatfal/
https://dhuhaa.com/product/taghreedat-almuraheq/
https://dhuhaa.com/product/fan-alhayat-altayeba/
https://dhuhaa.com/product/alsaada-alzawjeya/

