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 الشخصية المعلومات                                                                                                                                                          
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 هيئة تدريس وعض الوظيفي:المسمى 

 استاذ مساعد الرتبة األكاديمية:

 األردنية الجنسية:

 كفرنجة -عجلون  العنوان:

   رقم الهاتف:

 a.alassuli@aau.edu.jo  البريد اإللكتروني:
 

 العلمية المؤهالت
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 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 2018- 2014  محاسبة الدكتوراة

جامعة العلوم 

 االسالمية العالمية

 االردن -عمان 

 

     

 الماجستير
 

  محاسبة
 

2007 - 2010 

 

 جامعة اليرموك

 

 األردن -اربد 

 

 االردن -اربد  جامعة اليرموك 1988 - 1984   بكالوريوس
 
 
 
  

  د.عبدهللا حسين أحمد العسولي
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 التدريسية اتالخبر
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 البلد القسم/الكلية المؤسسة األكاديمية الرتبة مدة العمل
 

 االردن -االعمال         عمان \االن     استاذ مساعد                     جامعة عمان العربية          المحاسبة – 2022 \ 9\1    

 االردن -عجلون  المحاسبة جامعة عجلون الوطنية  محاضر غير متفرغ     2018 – 2017
 

 االردن  -جامعة عمان العربية        المحاسبة               عمان  محاضر غير متفرغ          2020فبراير – 2019 من اكتوبر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمؤلفات المنشورات
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 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

  العدد المجلة العنوان

Alshura,M.S, Assuli,A,H – (2017) " Impact of Internal Environment on Performance 
Excellence in Jordanian Public Universities Faculty  Points of view" International  
journal of Business and Social Science , Vol 8,No 1,January 2017 

Al Kubaisi,AA, Afaneh,OH,Assuli,AH (2017), " Analysis of the Role of Fundamental 
Financial Ratios in Predicting the Stock Returns for Commercial  Banks Listed on 
Amman Stock Exchange " Research Journal of Finance and Accounting, Vol 8 , No 8 , 
2017 

الداخلية على تميز االداء  من وجهة نظر اعضاء هيئة ، عبدهللا حسين "اثر البئة العسولي،الشورى ، محمد سليم  

2017،  1، العدد  8التدريس في الجامعات الحكومية االردنية" المجلة الدولية لالعمال والعلوم االجتماعية ، المجلد   

االساسية  الكبيسي ، عبدالستار عبدالجليل ، عفانه، عدي حسين ، العسولي ، عبدهللا حسين " تحليل دور النسب المالية

العدد  8المجلد  في تنبؤ عوائد اسهم البنوك التجارية المدرجة في سةق عمان المالي" مجلة ابحاث المحاسبة والمالية

8  ،2017  


