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جمعية مركز زهرة النسرين لتنمية الموارد البشرية68
جمعية السجايا الطبية لرعاية االسر والطفولة الخيرية69
جمعية آللي الشمال الخيرية70
جمعية بادية الكرك الخيرية71
جمعية لمسات الخيرية72
جمعية اويس القرني الخيرية73
جمعية جبل الصحابي ابو موسى االشعري الخيرية74
جمعية سيدات الجنوب الخيرية75
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جمعية نشامى الهاشمية الخيرية77
جمعية الديار الخيرية78
جمعية الصفا والمروة الخيرية79
جمعية االردنية للمحافظة ودعم التراث االردني والعربي80
جمعية مركز زنود للتنمية واالعالم81
جمعية السوسنة السوداء82
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جمعية التسامي الخيرية84
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جمعية النساء العالميات عمان87
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عمون/ جمعية بنك األمن الغذائي 90
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جمعية سيدات المدينة والبادية الخيرية93
جمعية الصحابي ثوبان الخيرية94
جمعية الرفيف الخيرية95
جمعية الخير واالحسان الخيرية96
جمعية نسمات الخير للتنمية االجتماعية97
جمعية العطاء الخيرية لرعاية االشخاص المعوقين98
جمعية النرجس الخيرية99
جمعية الشهد الخيرية لسيدات ام القطين100
جمعية الطحاينة الخيرية101
جمعية سيدات بيارق جبه الخيرية102
جمعية ربوع بيت المقدس الخيرية103
جمعية فزعة خير الخيرية104
جمعية مجدولين الخيرية105
جمعية جحرا الخيرية106
جمعية الهدى والوفاء الخيرية107
العقبة/جمعية ابناء بدو الوسط للتنمية االجتماعية 108



جمعية فرسان االبداع للثقافة والفنون109
جمعية ملتقى شباب االنجاز110
جمعية القلب االردني الخيرية111
جمعية نساء نحو القمة112
جمعية سبل السالم الخيرية113
جمعية العطاء الدائم للتنمية االجتماعية  الخيرية114
جمعية البصيرة الخيرية115
جمعية العوضي الخيرية116
الجمعية التنموية الشاملة117
شبابك يا اردن لدعم الطلبه118
دروب الخير الخيرية119
جمعية حيزوم لرعاية اليتيم الخيرية120
جمعية الباقيات الصالحات الخيرية121
جمعية نهضة وطن للتنمية االجتماعية122
دار العطاء للتنمية  االجتماعية123
الرأفه باالنسان الخيرية124
المتفقين الخيرية125
جمعية روعة الشقيق للتنمية االجتماعية126
جمعية الهدى وااليمان الخيرية127
دار البر الخيرية128
جمعية بيت العز الخيرية129
جمعية نسمة أمل الخيرية130



جمعية البراء لمساعدة  ودعم مرضى السرطان والكلى131
جمعية الدباكة الخيرية132
جمعية البنيان المرصوص الخيرية133
جمعية السابقون الخيرية134
سيدات النمتة الخيرية135
جمعية فزعة وطن الخيرية136
جمعية ثنك أنليميتد 137
جمعية منتدى ابوعبيدة عامر بن الجراح الثقافي138
جمعية منتدى السنابل الثقافي139
جمعية اطباء الكوارث االنسانية العالمية140
األردنية لخدمات طب الطوارئ141
االستجابه الطبيه السريعه142
جمعية الثقة الخيرية143
جمعية البساتين الخيرية144
الفارس العربي للتنمية االجتماعية145
جمعية إغاثة الملهوف الخيرية146
جمعية عواصف الخير147
جمعية سنابل لرعايه االيتام148
جمعية نبض العطاء الخيرية149
جمعية الهمه بال حدود الخيرية150
جمعية االيادي الصغيرة الخيرية151
جمعية غراس الجنة  الخيرية152



الصافي للتنمية االجتماعية153
جمعية شابات البويضه الخيرية154
جمعية دار السالم الخيرية155
جمعية خير المحبه الخيريه156
نساء ام القطين الخيرية157
ام الغزالن الخيرية158
جمعية منتدى اطياف للفكر والحوار159
الحرفيه للنحت على الخشب160
جمعية تآلف للصحة والتنمية161
جمعية االمل لدعم زراعه اطفال االنابيب وعالج العقم162


