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غوث الخليج الطبي1
مجلس االعمال االردني االيطالي2
جمعية اهالي قولية3
جمعية سيدات لواء الطيبة الخيرية4
جمعية تلعة الرز الخيرية5
جمعية سيدات اوصره الخيريه6
االردنية الطباء القطاع الخاص7
جمعية اصدقاء مرضى بهجت الخيرية8
جمعية التنسو فعل الخير9
جمعية رم للموسيقى10
جمعية اجنادين الخيريه11
جمعية االردنيه لحقوق الناخبين12
جمعية الرايه الهاشميه للتنمية االجتماعية13
جمعية السامك الخيرية14
جمعية االمان الوطني الخيريه15
جمعية ينابيع الحياة16
جمعية فرسان الخير الخيرية17
ديوان عشيرة حيمور18
جمعية الالعنف العربية19
ديوان ال دروزة20



جمعية تمكين للتراث الفني21
جمعية ورود االردن لتنمية وتاهيل المجتمع المحلي22
جمعية حذيفة بن اليمان الخيرية23
جمعية شباب مادبا الخيرية24
لواء الوسطية/ جمعية بنات األردن 25
جمعية ورود الشمال26
نادي خريجي الجامعات الكندية27
(قوافل)جمعية البتراء لإلشعاع الحضاري والمحافظة على التراث 28
جمعية سيدات قضاء العارضة الخيرية29
الشهيد حنظلة الغسيل الخيرية30
جمعية االلتزام الخيرية31
المها الخيرية32
أم سلمة لرعاية األيتام واألسر المحتاجة33
محافظة الكرك/حمزة سيد الشهداء الخيرية34
الصداقة االردنية البولندية35
الجمعية االردنية للحد من اعباء المناسبات36
جمعية ديوان آل جابر37
االردن/ جمعية نادي خريجي جامعة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية 38
جمعية الثقافة البديلة39
جمعية شباب من اجل الشباب40
جمعية علوم السموم السريري والجنائي41
جمعية نهر الرحمة للتنمية االجتماعية42



شباب اريحا الخيرية43
جمعية ارض السالم الخيرية44
جمعية سيدات حي الرازي الخيرية45
جمعية األسالمية  لرعاية االيتام والفقراء46
مادبا/جمعية الصابرين الخيرية47
جمعية بساط الخير الخيرية48
جمعية همزة وصل الخيرية49
جمعية الغويبة الخيرية50
جمعية هدية الرحمن الخيرية51
جمعية الرواسي الخيرية52
جمعية ديوان  آل الفقيه53
جمعية رجال االعمال االردنية التركية54
جمعية ديوان عشيرة ضمرة55
جمعية مجلس عشائر الحنيطيين وأهالي ابوعلندا56
جمعية نادي ليونز عمان أوديون57
جمعية ديوان ال القدومي58
جمعية الصداقة والتعاون الشعبية االردنية البلغارية59
جمعية رابطة شباب الوريكات60
الزرقاء/ جمعية ديوان عشائر الكرك 61
جمعية رابطة شباب عشيرة العمري62
الموهوبين والمبدعين63
جمعية االردنية للسياحة االجتماعية64



جمعية تجديد األغوار السياحية65
تطوير المصادر الزراعية والتنمية المستدامه66
جمعية الحياة البيئية انظف وغابات اجمل67
جمعية مركز حياتي للتنمية المستدامة68
جمعية العلوم االدارية  للصحة 69
جمعية العربية للمساعدة الصحية  واالنسانية70
جمعية ابناء ام الوليد الخيرية71
جمعية ماء السماء للمعاقين72
جمعية نعم ومعا لرفع معنويات مرضى السرطان73
جمعية رسالة االسرة الخيرية74
جمعية مؤسسة عبدالعزيز رشيد الكحيمي75
جمعية تكوين االسرة والمحافظة عليها76
جمعية األمام الجنيد الخيرية77
جمعية نور السالم لرعاية االيتام78
جمعية التبارك الخيرية79
جمعية العطاء المبارك  الخيرية80
جمعية المريم للتنمية االجتماعية81
جمعية روابط الخيرية82
جمعية سلطان الهناء الخيرية83
جمعية المسك الخيرية84
جمعية نوارة الخيرية85
جمعية البتول لألعمال الخيرية86



جمعية سندس الخيرية87
جمعية ابو الهيال الخيرية88
جمعية سيدات روضة االمير بسمة الخيرية89
جمعية العقيق الخيرية90
جمعية الشهيد الخيرية91
جمعية السمار الخيرية92
جمعية التدريب التطبيقي والتكنولوجي وتأهيل الشباب93
جمعية الصداقة االردنية الليبية94
بدو الجنوب/ جمعية شباب الجهالين 95
محافظات الوسط/ جمعية مجلس عشائر الجهالين96
جمعية االردن عزنا97
جمعية ديوان عشيرة ابو عرابي العدوان98
جمعية ديوان ال توغوج99
جمعية ديوان عشيرة البريزات100
جمعية رابطة شباب ام النعام الشرقية101
جمعية رابطة أبناء عشيرة الفريحات102
جمعية تبادل وتعاون الحضارات والثقافات103
جمعية نادي الصورة العربي104
جمعية الفن الواقعي المعاصر االردنية105
جمعية منظمة  الشبكة الدولية للحقوق والتنمية106
جمعية األردنية  لرعاية الوافدين107
جمعية شباب الغد لتنمية المجتمع المدني108



جمعية  االمل لمكافحة الجوع الخيرية109
جمعية اليف الخيرية110
جمعية االندلس الخيرية111
جمعية المستقبل الزاهر للصحة النفسية112
ديوان  الغثيان113
وسيلة الخيرية114
جمعية اسكان زمردة الخيرية115
جمعية أصدقاء أحباء الشرق116
جمعية مؤسسة جيل117
جمعية فرسان االردن للتنمية االجتماعية118
جمعية رسالة المصطفى الخيرية لرعاية االيتام119
جمعية أهل العون الخيرية120
المساواة الخيرية121
جمعية لين الشام الخيرية122
جمعية انوار المدينة المنورة الخيرية123
جمعية التسامح وااليخاء الخيرية124
جمعية األمير للتكافل والتضامن الخيرية125
جمعية منة الرحمن الخيرية126
جمعية ارض الخير الخيرية127
جمعية ديرتنا للمساعدات األنسانية الخيرية128
جمعية صقور الوطن الخيرية129
جمعية السيدة عائشة زوجة رسول اهلل الخيرية130



جمعية السواعد الفتية الخيرية131
جمعية أجياد الخيرية132
جمعية أنصار وأحباب األسرى األردنيين133
جمعية التعاون االردنية اليابانية134
جمعية اإلعالم الهادف135
جمعية التضامن السياحية االردنية136
حقوق االسره137
جمعية المنتدى الدولي للصحة والتعليم 138
جمعية باب الجود لالعمال الخيرية139
جمعية األيادي الناطقة للصم140
االبتهاج الخيرية141
الغصون الخضراء الخيرية142
جمعية نهر الكوثر الخيريه143
الحس الوطني الخيرية144
رائدات السنابل الخيرية145
الرائده الخيرية146
جمعية ناصري الحق الخيرية147
جمعية ميار الخير للتنمية االجتماعيه148
جمعية بحور الخير الخيريه149
جمعية الصفات الحميدة الخيرية150
أرزاق اهلل الخيرية151
جمعية الخريبه للتنمية االجتماعية152



جمعية التقوى باهلل الخيرية153
جمعية االبرار النسائيه الخيرية154
جمعية سبا للتنمية االجتماعية155
جمعية رحمه للعالمين الخيرية156
المفرق الكبرى لذوي االعاقة157
جمعية المها للتنمية االجتماعية158
أرض الحق والسالم الخيرية159
كواكب البادية الخيرية160
جمعية ديار السالم الخيرية161
شباب جرش للعمل التطوعي الخيرية162
العال الخيرية163
ابناء ريف دبين الخيرية164
الثجاج الخيرية165
جمعية الرأي المستقيم للعمل االجتماعي166
جمعية بذان االم الخيرية167
ربة مؤاب الخيرية168
جمعية البر والتقوى الخيرية لكفاله االيتام ورعايه االسر الفقيرة169
جمعية الطفيلة للبناء الخيرية170
جمعية سيدات نور الطفيله171
جمعية النور للباديه  الجنوبيه172
قلعة العقبة للتنمية االجتماعية173
ديوان آل حبول174



جمعية التحالف االردني لمحاربه الفساد175
جمعية آل نزال النوري176
اوركسترا عمان االردنيه الوطنيه177
جمعية ملتقى قادة التميز واالبداع178
جمعية الباديه الوسطى الثقافيه179
شمس الثقافية180
جائزة التميز والحضارة االنسانية181
جدل الثقافية182
جمعية  مسرحجيه للفنون183
فرقة وادي االردن للثقافه والفنون184
ملتقى نحو القمه للثقافه والفنون185
(كوميستير)االردن لمتابعة اعمال مجلس النواب 186
العطاء الصحي187
جمعية بيت العرب الخيرية188
براق الحبيب الخيرية189
سما االردن الخيرية190
القصبة الخيرية191
القطوف الدانية الخيرية192
الفضائل الخيرية193
جمعية االضواء الخيرية194
جمعية سبيل الرحمه الخيريه195
سد الملك طالل الخيرية196



جمعية شعاع الجيل التنموية197
جمعية ثوابت الخيرية198
سيدات امل االجيال الخيرية199
جمعية جبل عوجان الخيريه200
شباب العطاء واالحسان لكفالة االيتام الخيرية201
دلة الضيافة  الخيرية202
االردنية الخيرية لتمكين ذوي االعاقة واسرهم203
تكاتف سيدات البادية الشمالية الخيرية204
دروب االردن للتنمية االجتماعية205
جمعية هدريان بوابه جرش الخيرية206
جنة الفردوس الخيرية207
جمعية الجبل االخضر الخيرية208
براعم االحسان لواء عى الخيرية209
انا المستقبل الخيرية210
الجفر الخيرية لرعاية االيتام211
بسمة فرح الخيرية212
جمعية االنتماء للوطن الخيرية213
الساحه الخيرية214
الجمعية النبطيه لتمكين المراة215
جمعية ديوان الحسنات216
ناعور للشعر والثقافة217
جمعية الشراه للتنمية البيئة المستدامه218



جمعية شارك للتنمية واالعالم219
(نت/ جيم )االردن / الشبكة الطبية اليابانية 220
الطبية للشباب221
الحمد الخيرية222
جمعية الخله الخيرية223
جمعية روضه العطاء الخيرية224
استدامة للتنمية والتطوير المجتمعي225
جمعية مفتاح االمل الخيرية226
االصرار الخيرية227
جمعية بادر للخير الخيريه228
طيور النورس الخيرية229
الخير بصمتنا الخيرية230
شباب المستقبل الخيرية231
جمعية بيوضه الغربيه الخيريه232
نشميات السخنه الخيرية233
سنابل ذيبان الخيرية234
امل الخير الخيرية235
دار المقام الخيرية236
جمعية نهضه اجيال المستقبل237
جمعية البنيان الخيريه238
انا وابني لرعاية ذوي االعاقة واسرهم  الخيرية239
جمعية الكنانه الخيريه240



نور الصالحين الخيرية241
جمعية الجوابرة الخيريه242
سيدات زهرة الخزامى243
النور واالمل الخيرية244
جمعية وادي الدير الشرقي الخيريه245
بذور الربوع الخضراء للتنمية االجتماعية246
جمعية ارنون الخيرية247
جمعية الطور الخيريه248
جمعية ديوان عشيرة الشرعه249
ديوان الخراربة250
ديوان الحقاوة251
جمعية غزالن الجنوب الخيرية252
واحة االبداع للثقافة والفنون253
ملتقى عكاظ للثقافة والفنون254
الرند الثقافية255
اصدقاء الثقافة والفكر العربي االردني256
قيم للثقافه والفنون والتراث257
الفكر االنساني الوطني258
الجمعية االردنيه  للتدريب للجراحه259
الريف االردني لمكافحة التصحر260
جمعية دير العطاء الزراعيه261
الجمعية االغوار للوقاية من المخدرات262



االلفية لالغاثة وخدمات التطوير/ ميلينوم ريلييف اند ديفيلوبمنت سيرفيسز263
جويرية بنت الحارث264
النصر الخيرية265
تأهليون الخيرية266
بصمة ابداع الخيرية267
اليتيم الخيرية268
جمعية المشار  الخيريه269
جمعية تل السنديان الخيريه270
قلعة الشهداء الخيرية271
جمعية ديوان عشيره الرميالت272
ديوان عشيرة الصبحيين/ التعاون 273
جمعية جنا العطاء الخيريه274
جمعية نشميات ام البساتين الخيرية275


