
 :دار الحدائق زجوائ
 عنواناً ونال العدید من إصداراتھا جوائز متنوعة منھا: 350تعّدت قائمة إصدارات "دار الحدائق" 

 
2017 

 جائزة "بوغسیان/السبیل" عن كتاب "بستاني أین أنت؟"-
 لكتاب "إلى اللقاء" 26في دورتھ  BIB 2017الجائزة التقدیریة لكتب األطفال فئة الناشرین في براتیسالفا  -
 

2016 
	اتصاالت لكتاب الطفل" عن كتاب "إحم إحم مررني من فضلك"/ فئة كتاب العام."جائزة 

 
2015 

ً  للطفل كتاب ألفضل العربي الثقافي النادي جائزة ـ  ".بابا شو یعني فقیر؟" كتاب عن للكتاب الدولي بیروت معرض في إخراجا
	"بساط أبیض تحتنا".جائزة "الملتقى العربي لناشري كتب األطفال" عن كتاب  ـ

 
 

2014 
 اب "مشاة ماھرون"/ فئة أفضل إنتاج.كت عن الیافعین لكتب اإلماراتي المجلس نظمھا التي" الطفل لكتاب اتصاالت "جائزة ـ
	 "ثالثون قصیدة لألطفال".كتاب عن" للكتاب زاید الشیخ "جائزة ـ
 

2013 
ً  للطفل كتاب ألفضل العربي الثقافي النادي جائزة ـ  ".جحا حكایات" كتاب عن للكتاب الدولي بیروت معرض في إخراجا
 .العربي الفكر مؤسسة نظمتھا التي" العربي الطفل ألدب كتابي" جائزة شرف الئحة ضمن" أسراري تحفظ جدتي" كتاب إدراج ـ
 

2012	
  "كائنات سقف الغرفة".كتاب عن الیافعین لكتب اإلماراتي المجلس نظمھا التي" الطفل لكتاب اتصاالت "جائزة ـ
 .النروج في الخاصة الحاجات ذوي بكتب المتخصصة األوالد لكتب العالمیة الھیئة مكتبة في لعرضھ" وعامر بالل" كتاب اختیار ـ
	The" برنامج ضمن لبنان في العامة المكتبات رواد یقرؤھا كتب عشر أفضل الئحة ضمن" المؤلف ھي أمي غسان" كتاب اختیار ـ

World	through	Picture	Book "والمؤسسات المكتبات لجمعیات الدولي االتحاد نظمھ الذي IFLA.	
 
 

2011 
"/ فئة أفضل الفواكھ أحب "كتاب عن العلمي للتقّدم الكویت مؤسسة نظمتھا التي" للكتاب والثالثین السادس الكویت معرض "جائزة ـ

 كتاب مؤلف للطفل العربي.
ً  للطفل كتاب ألفضل العربي الثقافي النادي جائزة ـ  ".السلحفاة طارت لّما" كتاب عن للكتاب الدولي بیروت معرض في إخراجا
 .القصصي الكتاب فئة"/ مھملة نصائح" كتاب عن العربي الفكر مؤسسة نظمتھا التي" العربي الطفل ألدب كتابي" جائزة ـ
ً  المختارة الكتب الئحة ضمن" األلوان تتغیر ھكذا" كتاب إدراج ـ 	youth	International	Ravens	white	The نشرة في عالمیا

library	/	Munchen	.	
 

2010 
	."وعامر بالل "كتاب عن الخاصة االحتیاجات لذوي قصصي كتاب ألفضل األطفال ألدب آنالیند جائزة ـ
 ".مشتریات الئحة "كتاب عن األطفال ألدب السنویة السبیل جائزة ـ
	.المطالعة وتفعیل االطفال كتب تعزیز في لجھودھا الحدائق لدار وردة سلیم اللبناني الثقافة وزیر تكریم ـ
	.رسم أفضل فئة عن األوالد لكتب العالمیة الھیئة شرف الئحة ضمن" األعداء األصدقاء" كتاب إدراج ـ
 

2009 
	".أحب أنا "كتاب عن األطفال كتب لناشري العربي الملتقى نظمھا التي" الطفل لكتاب اتصاالت" جائزة ـ
 

2008 
ً  األطفال كتب ألفضل العربي الثقافي للنادي األولى الجائزة ـ  باء ألف "كتاب عن الخمسین الدولي بیروت معرض خالل إخراجا

 ".الحیوانات



 .األطفال یخاطب صحافي عمل أفضل عن" أحمد "لمجلة الطفل صحافة فئة/ العربیة الصحافة جائزة ـ
 

2007 
ً  األطفال كتب ألفضل العربي الثقافي للنادي األولى الجائزة ـ 	."حكایتان "كتاب عن الخمسین الدولي بیروت معرض خالل إخراجا
ً  المختارة الكتب الئحة ضمن" یقول أن یاسر یرید ماذا" كتاب إدراج ـ 	Ravens	white	The نشرة في عالمیا International	

youth	library	/	Munchen	. 
	
	

2006 
 .والعشرین الرابع للكتاب الشارقة معرض خالل القاسمي محمد بن سلطان الدكتور الشارقة حاكم تكریم ـ
 .  العربي الطفل صحافة بمستوى للنھوض الحدائق لدار المتمیزة الجھود على متري طارق اللبناني الثقافة وزیر تكریم ـ
 .األطفال یخاطب صحافي عمل أفضل عن" توتة توتة "لمجلة الطفل صحافة فئة العربیة الصحافة جائزة ـ
 

2004 
ً  المختارة الكتب الئحة ضمن" مكان أحلى ھو ما یعرف غسان" كتاب إدراج ـ 	The نشرة في عالمیا white	 Ravens	

International	youth	library	/	Munchen	. 
 

1999 
	 ".العاصفة تھب عندما" كتاب عن األوالد لكتب اللبنانیة الھیئة جائزة ـ
 

1998 
ً  تمطر ال الغیمة" كتاب عن األوالد لكتب اللبنانیة الھیئة جائزة ـ 	".ألعابا
 

1997 
 ".المدرسة خارج یوم" كتاب عن األوالد لكتب اللبنانیة الھیئة جائزة ـ
 

1996	
 شخصیة عن القاھرة في والتنمیة للطفولة العربي المركز نظّمھا التي العربیة الكرتونیة الشخصیة مسابقة في التشجیعیّة الجائزة ـ
	".توتة توتة "مجلة في المصّورة الشرائط في تُنشر التي" تفاحة"
 ".كثیراً  یحبني الذي صدیقي" كتاب عن ناشر أفضل رسام، أفضل مؤلف، ألفضل  للكتاب الدولي الشارقة معرض جائزة ـ
 

1994 
	centre	Cultural	Asia	by	organized	Pacific	Asia/	Japan	illustrations-	book	picture	for	concours	Noma	ـ
for	UNESCO	(ACCU)	for	the	book	“The	new	born”. 

 
1993 

 ".والبحر السمكة" كتاب عن العربي الثقافي النادي معرض في األطفال لقصص  األولى األدبي اإلبداع جائزة ـ
	

 
 


