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- The Small and Handicraft Industries in Jordan: 1976 - Amman: Industrial Development Bank, n.d., (with 
others). 

  )باللغة العربية(الكتب   . ب
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- “Bedouin Settlement: Organizational, Legal and Administrative Structure:  
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- “Doing Business in the Arab World: Problems and Prospects”, The Arab World Business Opportunities, 
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