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جمعية درب الفالح الخيرية163
جمعية  عين العهد الخيرية164
جمعية  سيدات صمد الخيريه 165
جمعية المقداد بن االسود الخيريه166
فرسان الشمال الخيرية 167
نور العطاء للتنمية االجتماعية168
الراسخون الخيرية 169
جمعية انوار الخير الخيرية170
جمعية عونك الخيرية171
جمعية نرتقي لنلتقي الخيرية172
روابي القمة الخيرية 173
جمعية بيارق الغد الخيريه 174



جمعية سيدات الهدى الخيرية لاليتام 175
سيدات الروضه الخيرية 176
جمعية الرحى الخيرية177
جمعية انوار المدينه لرعايه الفقير الخيريه 178
سد كفرنجة الخيرية179
سقيفة المواسم للثقافة والفنون 180
بيت الحكمة للتنمية المجتمعية181
تحصين للتوعية والثقافة 182
الندى لتربية وثقافة الطفل 183
االذاعات المحلية والمجتمعية االردنية 184
جمعية الشباب لتبادل الثقافات والخبرات185
ابناء الكرك لالبداع والتميز 186
جمعية شباب ضانا الثقافيه 187
الجمعية الوطنية للحلول الصحية 188
البيداء الزراعية 189
جمعية شباب وشابات بيت محسير 190
جمعية الحلم والرحمة الخيرية 191
جمعية شباب جبل المريخ الخيريه 192
جمعية التكافل ابناء البادية الوسطى الخيرية193
جمعية التغيير والتطوير والتنمية الخيرية 194
نشميات البنيات الخيرية 195
جمعية بصيص امل الخيريه 196



اطاللة زينب الجنوبية الخيرية197
جمعية حكايه طفل الخيريه 198
النهوض للمراة والشباب الخيرية199
سيدة  لورد لرعاية  المراة والطفولة الخيرية 200
جمعية كلنا عطاء الخيريه201
جمعية الصحابي خبيب بن عدي الخيريه 202
نواة الخير للرعاية االجتماعية 203
جمعية احباب االغوار الخيريه 204
جمعية نخوة نشامى الخيرية 205
جمعية الكروم الخيريه206
جمعية الريف الدافئ الخيرية 207
ربيع الطفولة الخيرية 208
جمعية خيوط الذهب الخيريه 209
جمعية شباب وشابات سيل الكرك الخيريه 210
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