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جوائز دار الحدائق

2019
- أبو كركوبة: جائزة اتصالات لكتاب الطفل / فئة انتاج. 
- أنا والشلة : اللائحة القصيرة لجائزة اتصالات عن فئة كتب العام.
- أبو كركوبة: اللائحة القصيرة لجائزة اتصالات عن فئة كتب العام.
- كل شيء سيكون على ما يرام: اللائحة القصيرة لجائزة اتصالات عن فئة أفضل نص.
- الأسطورة: جائزة بوغصيان / السبيل لأدب الطفل.
- أحلم ان اكون خلاط اسمنت: حائز على جائزة الشيخ زايد فرع أدب الطفل والناشئة.
- أنا لست أنت: القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد فرع أدب الطفل والناشئة.
 -بلبل ليس ككل البلابل: تم ترشيحها من الهيئة العالمية لكتب اليافعيين IBBY للائحة الشرف لكتب اليافعين.

2018
- العيد: وضع على لائحة الشرف للهيئة العالمية لكتب اليافعيين IBBY.
- مشاة ماهرون: وضع على لائحة الشرف للهيئة العالمية لكتب اليافعيين IBBY.
- إلى اللقاء: جائزة أفضل كتاب إخراجاً للأطفال / النادي الثقافي العربي – لبنان
- اختي ترى بالرائحة: تم ترشيحها من الهيئة العالمية لكتب اليافعيين IBBY للائحة الشرف في المجلس العالمي لكتب اليافعين عن فئة ذوي الحاجات الخاصة.
-  بلبل ليس ككل البلابل: تم ترشيحها من الهيئة العالمية لكتب اليافعيين IBBY للائحة الشرف في المجلس العالمي لكتب اليافعين عن فئة ذوي الحاجات الخاصة.
- حارس الوقت: اللائحة القصيرة لجائزة الملتقى العربي لناشرين كتب الأطفال – الشارقة.
- أحلامي المتجولة: اللائحة القصيرة لجائزة اتصالات عن فئة كتب العام.
- صعودا نحو القمة: اللائحة القصيرة لجائزة اتصالات فئة أفضل انتاج.

2017
- إلى اللقاء: مُنح الجائزة التقديرية لكتب الأطفال فئة الناشرين في براتيسلافا BIB 2017 في دورته 26، وقد تم إختياره من بين 488 كتاباً في 49 بلداً .(القائمة النهائية لجائزة اتصالات لكتاب الطفل)
- إلى اللقاء: اللائحة القصيرة لجائزة اتصالات فئة أفضل إخراج 
- بستاني أين أنت: جائزة بوغصيان / السبيل لأدب الطفل.
- بابا شو يعني فقير: جائزة كتابي لأدب الطفل / فئة الكتاب العلمي الواقعي.
- مذياع أمي: القائمة القصيرة لجائزة كتابي لأدب الطفل – فئة الكتاب الخيالي للفئة العمرية (10-13)
- عينا الملك: القائمة القصيرة لجائزة كتابي لأدب الطفل – فئة الكتاب الخيالي للفئة العمرية (7-9)
- كيف صرت حكواتيا: القائمة القصيرة لجائزة كتابي لأدب الطفل – فئة الكتاب الخيالي للفئة العمرية (7-9)

2016
- إحم إحم مررني من فضلك: جائزة اتصالات لكتاب الطفل / فئة كتاب العام.
- منقوشة مريم : جائزة  Outstanding books for and about children and young people with disabilities 
IBBY لكتاب.

2015
ـ بابا شو يعني فقير؟: جائزة معرض بيروت الدولي للكتاب / فئة أفضل إخراج .
ـ بساط أبيض تحتنا : جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال.
ـ الفتاة التي اقتفت آثار شخصيات ابن المقفع: إدراجه ضمن اللائحة القصيرة لجائزة "الشيخ زايد للكتاب".

2014
ـ ثلاثون قصيدة للأطفال: جائزة الشيخ زايد للكتاب.
ـ مشاة ماهرون : جائزة اتصالات لكتاب الطفل / فئة أفضل إنتاج.

2013
ـ حكايات جحا : جائزة معرض بيروت الدولي للكتاب/ فئة أفضل إخراج .
ـ جدتي تحفظ أسراري: إدارجه ضمن لائحة شرف جائزة "كتابي لأدب الطفل العربي" التي نظمتها مؤسسة الفكر العربي.


2012
ـ كائنات سقف الغرفة: جائزة "اتصالات لكتاب الطفل" التي نظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.
ـ بلال وعامر: اختير لعرضه في مكتبة الهيئة العالمية لكتب الأولاد المتخصصة بكتب ذوي الحاجات الخاصة في النروج.
ـ غسان .. أمي هي المؤلف: اختير ضمن لائحة أفضل عشر كتب يقرؤها رواد المكتبات العامة في لبنان ضمن برنامج "The World through Picture Book" الذي نظمه الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات والمؤسسات IFLA.
ـ أحب الفواكه: ادرج ضمن اللائحة الطويلة لجائزة "الشيخ زايد للكتاب".

2011
ـ أحب الفواكه: جائزة "معرض الكويت السادس والثلاثين للكتاب" التي نظمتها مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي / فئة أفضل كتاب مؤلف للطفل العربي. و ادراجه ضمن لائحة شرف جائزة "كتابي لأدب الطفل العربي" التي نظمتها مؤسسة الفكر العربي.
ـ لمّا طارت السلحفاة : جائزة معرض بيروت الدولي للكتاب/ فئة أفضل إخراج.
ـ نصائح مهملة : جائزة "كتابي لأدب الطفل العربي" التي نظمتها مؤسسة الفكر العربي / فئة الكتاب القصصي. وادراجه ضمن اللائحة القصيرة لجائزة "اتصالات لكتاب الطفل"
ـ هكذا تتغير الألوان : ادراجه ضمن لائحة الكتب المختارة عالمياً في نشرة The white Ravens International youth library / Munchen .

2010
ـ بلال وعامر : جائزة آناليند لأدب الأطفال لأفضل كتاب قصصي لذوي الاحتياجات الخاصة.
ـ لائحة مشتريات : جائزة السبيل السنوية لأدب الأطفال.
ـ تكريم وزير الثقافة اللبناني سليم وردة لدار الحدائق لجهودها في تعزيز كتب الاطفال وتفعيل المطالعة.
ـ الأصدقاء الأعداء : إدراجه ضمن لائحة شرف الهيئة العالمية لكتب الأولاد عن فئة أفضل رسم.

2009
ـ أنا أحب : جائزة "اتصالات لكتاب الطفل" التي نظمها الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال.

2008
ـ ألف باء الحيوانات: جائزة معرض بيروت الدولي للكتاب/ فئة أفضل إخراج .
ـ مجلة أحمد: جائزة الصحافة العربية / فئة صحافة الطفل عن أفضل عمل صحافي يخاطب الأطفال.

2007
ـ حكايتان : جائزة معرض بيروت الدولي للكتاب/ فئة أفضل إخراج.
ـ ماذا يريد ياسر أن يقول: ادراجه ضمن لائحة الكتب المختارة عالمياً في نشرة The white Ravens International youth library / Munchen .

2006
ـ تكريم حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خلال معرض الشارقة للكتاب الرابع والعشرين.
ـ تكريم وزير الثقافة اللبناني طارق متري على الجهود المتميزة لدار الحدائق للنهوض بمستوى صحافة الطفل العربي.  
ـ مجلة "توتة توتة" : جائزة الصحافة العربية فئة صحافة الطفل عن أفضل عمل صحافي يخاطب الأطفال.

2004
ـ غسان يعرف ما هو أحلى مكان: ادراجه ضمن لائحة الكتب المختارة عالمياً في نشرة The white Ravens International youth library / Munchen .

1999
ـ عندما تهب العاصفة : جائزة الهيئة اللبنانية لكتب الاولاد عن أفضل رسم. 

1998
ـ الغيمة لا تمطر ألعاباً : الجائزة التقديرية الأولى لكتب الاطفال- الهيئة اللبنانية لكتب الأولاد.

1997
ـ يوم خارج المدرسة: جائزة الهيئة اللبنانية لكتب الأولاد للمرحلة العمرية 10- 12.

1996
ـ الجائزة التشجيعيّة في مسابقة الشخصية الكرتونية العربية التي نظّمها المركز العربي للطفولة والتنمية في القاهرة عن شخصية "تفاحة" التي تُنشر في الشرائط المصوّرة في مجلة "توتة توتة".
ـ صديقي الذي يحبني كثيراً : جائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب لأفضل مؤلف، أفضل رسام، أفضل ناشر.

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

1993
ـ السمكة والبحر: جائزة الإبداع الأدبي الأولى  لقصص الأطفال في معرض النادي الثقافي العربي.

