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 اقتصاد
 

آسيی  نيناسيی عوساه اقتصادی در ایرا :    
چهارم عوسيياه اقتصييادی  )برنامه های اول عا 

؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرا (

با  ذااو  ف ودهفها  اا د  اااسااال  ناا ؛   ااااااا     وه؛ 

 -فسروساااا  وم و سرذ اااسم و ا     ومااادر    ا وها 

 . ۶۹۳۱تاروم: وخاروم  
 

 HC ۳19م/ ۵1آ۵ 793۱

ارعبيا  متقيابيا بانکداری اسييالمی و بازار    
/ محمددنقی نررپور  میم  ققیقی  تيیه  سييرمایه

ق : انتشدددارات زمهم هدایت   -کننده بانک انصدددار.
7932. 

 

 H ۳۵29ن/ ۱الف۳ 7932

ارزیيابی عيدارکات عمومی: نمام های عنمی    
اقتصاد  2۸۱مقررات برای عدارکات عمومی در 

/ تيیه و بانک جهانی 2۱27دنیا گزارش سييال 
تنری  گروه بانک جيانی  مترجمان علی نصدددیری 

تيران: پیک  -اقدم و ابوالفضددع عساسددی دره بیدی.
 . 793۱نور  

 

 HD 9۷17الف/ ۳ 793۱

/ تالیف آلفا سی. چیانگ  صيول بهینه یابی وویا ا
تيران:  -ترجمده عساس اددداکری  وریدون اهرابی. 

 . 793۳دانشگاه عالمه طساطسایی  
 

 HB ۶۴۹ل ۷چل ۳و ف ۱۶

اقتصيياد ایرا : چگونگی گيار از ابرچاها ها  
/ )خالصيه رر  جام  مااهاات اقتصاد ایرا ( 

تيران:  -نویسدددنددگان مسددديود نیلی و هم اران. 
موسددسدده عالی آموزپ و پ وهي مدیریت و برنامه 

 .793۱ریهی  

 HC ۳1۵ن/ 3۵الف 1 793۱
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 اقتصاد
زمان  / قمیداقتصيياد ایرا  در عنگنای عوسيياه
ی موسددی ينی زاده  صددادا الحسددینی  با مقدمه 

  7932 تيران: نشر مرکه  -ن اد.
 

 HC ۳1۵ز/ ۷9الف 1

/ تالیف علی سدرزعی   با مقدمه  اقتصاد برای همه
 .- 7939ترمه    تيران: -هادی صالحی اصفيانی.

 

 HB 7۷0ف/ 2س 9۳

: Dynareدر نرم افزار  DSGEهيگوهيای   ا
مبتنی بر اقتصيياد )اهگوسييازی  حا و برآورد 

تيران:  -/ قسدددیو توکلیان  ميدی صدددارم.ایرا (
 . 793۱پ وهش ده پولی و بان ی  

 

 HB ۶۹۳تل ۳و ف  ۷۶ 

/ انيداز  گیری فقر و عوزی  درآميد در ایرا   
تيران: سددازمان ملاليه و تدویو  -وقید محمودی.

 .79۷۱کتب علوم انسانی دااگاهيا )سمت(  
 

 HC ۴۳۴ ل ۷م۹ ۶۹۳۱

(:مبااکدااا اسالم    الم۲بااکدااا اسالما اااااا   م 

ل  ن ؛ ا ا   م م اک  مذااسالمولي م ماسيال

تاروم: پ ف شاااا اا  - وسااااوس م  ذ ااااسم  س    

م ۶۹۳۱پو   ف ب      

م

 BP ۲۹۴ل ۲۲مل ۳ب۲۲ ۶۹۳۱

برای حميایيت و عيييویر: رراحی و اجرای   
/ تيیه و تالیف مارگارت چترهيای ایمنی کارآمد 

ترجمدده مسددديود صدددووی   گروپ...]و دیگران[ 
 . 793۱  تيران: پیک نور -مجیدپور و بياره عریانی.

 
م

 HC ۷۳ ل ۷ب ۹۷ ۶۹۳۱

ویا بینی و ميدیریيت جریيا  وجو  نقد در    
بيانک ها با نگرنييی بر: مدیریت دارایی ها و  
بدهی ها  کنترل ریسک نقدینگی  سودآوری 

 HG ۴۴۲۳جل ۳پ۳ ۶۹۳۱
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 اقتصاد
 -/ سيید جمشیدی  ویراستار اکرم نوری.و کارایی
تيران: پ وهشددد ددده پولی و بددان ی   -.2ویرایي 
793۱. 

  

/ بو عاریخ مختصيير اندیيييه های اقتصييادی 
می ائیع تراتویو  ریچارد وندراک   -ساندلیو  هانس

 . 7939تيران: نشر نی   -ترجمه قمیدرضا ارباب.
 

 HB ۷۷ ل ۲ت۲

عجزیيه و عحلیيا صييورت های ماهی و ارزش   
/ استفو اچ. پنمو  مترجمان بهادارگااری اوراق 

 -اقمدد بدری  سدددسحان اسددد ینی  الیاس بدری. 
 . - 793۱تيران: پ وهش ده پولی و بان ی  

 

 HF ۷۱۳۶پل ۳ت۹ ۶۹۳۱

عوجه ایرانیا  به ژاون و عوسيياه صييناتی آ : 
 /عوسياه یافتگی و مادام اهامر در حال عوساه 

تيران: اددرکت سدديامی انتشددار   -محمد نقی زاده.
793۳ . 

 

 HC ۷۳تل ۳م۷ ۶۹۳۴

/ مولف علی عوسيياه اقتصييادی و جایگا  ایرا 
 . 7937تيران: چالي   -قنسری.

 
 HC ۴۷۹قل ۳ت۳ ۶۹۳۶

 /حمایت از حقوق مصرف کنند  در نمام بانکی
محمود بداقری  سددديید رقمانی  ویراسدددتار اکرم  

 . 793۱تيران: پ وهش ده پولی و بان ی   -نوری.
 

 HC ۷۳مل ۱ب۲ ۶۹۳۱

دوهت و عوساه ی اقتصادی در ایرا : با حاف 
 -/ عسدداس مصدددلی ن اد.و افزود  هيای جيدیيد   

 . 793۵تيران: نشر نی   -]ویرایي ؟[.
 HC ۴۷۷مل ۷۱ه۳
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 اقتصاد
 

ی صييناتی در ی اجتماعی و عوسيياهسييرمایه
 -/ ابوالقاسددد  ميدوی  قمید عهیه محمدلو.ایرا 

 . 793۵تيران: نشر نی  
 

 HC ۰۶۴ت/ ۳م۶۸ ۵۹۳۱

ضييرورت مبيارز  با ودید  فقر و نابرابری در  
 .793۳تيران: آگاه   -سيید مدنی قيفرخی. ایرا /

  
 HC 13ف/ 1م۳

کا کيور: مصوب  2۹97قانو  بودجه سال 
مجلس نورای اسالمی و عایید  2۹96/22/2۱
/ مجم  عيخیص مصلحت نمام 2۹96/22/26

 . 7931تيران: دوران   -تدویو قسیو زارعی.
 

 HJ 27۱1الف/ 3ز2 7931

تيران:  -.2۹96گزارش فصلی اقتصاد ایرا  بهار 

مرکه آمار ایران  دوتر ریاست  روابط عمومی و 

 . 793۱هم اری های بیو الملع  

 

 HC ۰۷۱م/ ۰گ۰ ۵۹۳۸

مبانی عفکرات اقتصادی و عوساه ژاون: عداوم 

تيران: ارکت سيامی  -محمد نقی زاده. /و عغییر

 .79۷۳-انتشار  

 HB ۵۲۸ژ/ ۲ن۷
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 مدیریت

 
اجرای خط ميييی عمومی: دیيدگيا  هيای نمری و    

تيران:  -الوانی  میماا ادددلویری./ ميدیراهکارهای عملی
 . 793۵مرکه آموزپ مدیریت دولتی  

 

 HD ۹۴ل ۲۹و فل ۷و ف ۹ ۶۹۳۷

انييخاح حقوقی  سييهامدارا  و حمایت دوهت ها از 
 -/ محمدعلی قجازی.نرکاء آنها در مقابا عارض بیگانه

 . 7937تيران: میهان  
 

 HD ۱۲ل ۷حل ۹ح۳ ۶۹۳۶

سييیسييت  هيای ارالعاعی مناب  انسييانی: بنیا  ها    
/ ]ویراسدددتار[ میشدددع جی کاوانا  موهان کاربردها و آیند 

 .-7939تيران: کوهسار   -تیت  ترجمه زهرا رزمی.
 

 HF ۱۱۰۳/ ۱س/ ۳ ۵۹۳۹

ور / منصد فرهنگ عوصیفی واژگا  برنامه ریزی و عوساه
تيران: موسدددسددده عالی آموزپ و  -.2ویرایي  -مدرسدددی.

 .7937پ وهي مدیریت و برنامه ریهی  
 

 HD ۶۱ف/ ۲م۹۸

مدیریت بین اهمللی اسييتراعکیک: نمریه ها و مااهاات 
کلیو   -نویسددندگان دیرک موراددت  هانا ااددرام موردی/ 

تيران:  -جواادددی  زنتس  مترج  ميدی رسدددولی قيرودی.
 .793۱موسسه کتاب ميربان نشر  

 HD ۹۵/ ۲م/ ۰م۶ ۵۹۳۸

  

نمریه های سازما  و مدیریت )نر   نقد  انداز  گیری 

/ مولف جفری ای مایله  برگردان و دالهت ها برای مدیرا (

تيران: موسددسدده کتاب ميربان نشددر     -قسددو دانایی ورد.

793۱ . 

 

 HD ۹۵م/ ۲ن۸ ۵۹۳۸
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 حقوق

/ یوسددف حقوق اسيناد عجاری )چک  سفته  برات( 
 . 7937تيران: میهان   -درویشی هویدا.

 KMH ۳۲۴هل ۴ح۷

 حقوق بازار اوراق بهادار )حا و فصا اختالفات(/
تيران: نشددر  -؟[.2]ویرایي  -يالميلی میرزایی منفرد.

 . 793۵میهان  
 KMH ۳۹۷مل ۳ح۷ ۶۹۳۷

حقوق عااو  و حقوق عجارت )ميييتما بر مااه  
 . 79۷9تيران: میهان   -/ قسو قسنی.مه (

 KMH ۶۶۲۴حل ۷ح۱۳

اهمللی بيا هحياا اصييالحيات    حقوق کیفری بین
ه دادگا  کنفرانس کامپاال به انضييمام اسيياسيينام 

]کریانگ ساک کیتی چایساری[  ترجمه  نورنبرگ .../
تيران: جنگع: جاودانه   -قسدددیو آقدایی جندت م ان.  

7939. 

 K ۷۴۴۴کل ۴ح۷ ۶۹۳۹

تيران: میهان   -قمیدد باقرزاده.  حقوق منياقصييات/ 
7932. 

 KMH ۲۷۷۴بل ۲ح۷ ۶۹۳۲

و  / تيیهرفا  اجتماعی در قوانین و اسناد باالدستی
تنری  موسسه ورهنگی هنری آهنگ آتیه]به سفارپ[ 

]تيران[: وزارت تياون  کار و  -سازمان تامیو اجتماعی.
 . 793۱رواه اجتماعی  

 KMH ۶۷۲۴آل ۲۳م۳ ۶۹۳۱

/ تالیف کلیات حقوق اسياسی )حقوق اساسی یک( 
 .791۱تيران: پایدار   -الدیو مدنی.جالل

 K ۹۵۸۱م/ ۰ک۶
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 حقوق

مبياحيی عحلیلی از حقوق عجارت )اوراق عجاری   

بورس و اوراق بهياردار  حر کسيي  یا ویيييه یا  

تدالیف ابراهی  عسددی پور ورد  ویراسدددتار    عجيارت(/ 

ق : پ وهشددگاه قوزه و  -سدديیدرضددا علی عسدد ری.  

 . 793۵دانشگاه  

 K ۹۳۰۹ع/ ۲م۲

محيييای قانو  مجازات اسييالمی بر مبنای قانو  

بيه همرا  مفياهی  جدید و   ) 2/2/2۹92مصييوب 

]ویرایي  -/ ایرج گلدوزیان.قوانین جزایی ویيييین(

 . 793۱تيران: مجد   -؟[.

 KMH ۹۶۴۴گ/ ۶م۹ ۵۹۳۸

سددتاد  نقيييه ملی اسييتاالمات مجوزهای کيييور/

هماهنگی توسددديه پنجره های واقد  تيیه کننده علی 

ودیدروزی  هم دداران ميرنوپ بددانیددانی..]و دیگران[    

 -تاییدکننده نيایی قسدددیو میرادددجاعیان قسدددینی.

 . 793۵تيران: وزارت امور اقتصادی و دارایی  

 K ۵۱۹۴ف/ ۳ن۷ ۵۹۳۱

/ مارک وام های سييندیکایی: اجرا و عهیه اسييناد

ویور  مترج  جواد طيمدداسدددسی  کمپسددع  کریسدددتف

 .793۱تيران: پ وهش ده پولی و بان ی   -ترایهی.

 HG ۵۸۰۲الف/ ۶ک ۶ ۵۹۳۸
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 علوم اجتماعی

 -احزاب سييیاسييی و خط ميييی های اقتصييادی
تيران: دانشگاه  -/ تالیف عسدالحمید اددمس.اجتماعی

  . 793۵ تيران  موسسه انتشارات 
 DSR ۶۴۳۳شل ۳و ف ۹

/ جميی از مترجمان ]پ وهشددد ده اجتماعیعوسيياه 
تيران: پ وهشددد ده  -ملداليدات ورهنگی و اجتماعی[.  
 .79۷1ملاليات ورهنگی و اجتماعی  

 HN ۴۳ ل ۷ت۳۱ ۶۹۳۷

حوز  هيای عيداهيت: در دفاع از کيرت گرایی و    
ث  تيران: ثال -/ مای ع والهر  ترجمه صالح نجفی.برابری
79۷3 . 

 JC ۷۷۷فل  ۲ح۳

/ جانی کدگااری برای وکوهيگرا  کیفی راهنمای
 تيران: ارکت انتشارات -سالدنا  مترج  عسداهلل گیویان.

 .793۵علمی و ورهنگی  
 H ۱۲؛ل ۲۳ ۲ ۶۹۳۷

نویسدددندگان  روش و نمریيه در علوم اجتمياعی/  
هداروی...]و دیگران[  مترجمان و گردآورندگان: آیدیو  

 . 793۱تيران: تیسا   -ترکمه... ]و دیگران[.
 H ۳۷ ل ۳ ۶۹۳۱

 -هيای عحقیر در علوم اجتميياعی )نمری روش
تيران: سازمان  -ارل بسی  ترجمه رضدا واضع.  عملی(/

ملاليه و تدویو کتب علوم انسدانی دانشگاهيا )سمت(   
 . 7930مرکه تحقیق و توسيه علوم انسانی  

 H ۱۲بل ۲ ۳ ۶۹۳۴

/ محمود سدددری  عقالنیت و عوسيياه یافتگی ایرا 
 . 7930تيران: نشر ورزان روز   -]ویرایي ؟[. -القل .

 HM ۶۹۵س/ ۰ع۷ ۵۹۳۴



 7931تیر ماه  –های کتابخانه تازه

70 

 

 علوم اجتماعی

ضيد روش: زمینه های فلسفی و رویه های عملی  
/ اقمد محمدپور  ویراستار  در روش نيناسيی کیفی  

م. 793۱]ق [: لوگوس   -مجتسی هوامندی.
 H ۸۲م/ ۹ض۰ ۵۹۳۷

 عوهید نمریهمبانی وکوها کیفی: فنو  و مراحا 
انسدددل  اسدددتراوس  جولیت کربیو  ترجمه  ای/زمینه

 .7932تيران: نشر نی   -ابراهی  اوشار.
 HA ۲۳الف/ ۰۷الف ۸

ی علی ی دیوید هاروی  ترجمه/ نواتهفضياهای امید 
تيران: اددرکت نشر نقد او ار   -رضدا جساری )آررنگ(. 

793۱. 
 HX ۱۱۴ج/ ۷هـ۳ ۵۹۳۸

/ به اهتمام نیما ناع   امید یيقوب موان  عوساه ایرا 

 . 793۱تيران: نقد ورهنگ   -زاده.
 HN ۸۷۴/ ۲آ/  ۶ن۲ ۵۹۳۸

 -اقمدد واعری.  نقد و بررسييی نمریه های عداهت/

ق : موسددسدده آموزاددی و پ وهشددی امام خمینی )ره(   

 .79۷۷انتشارات  

 HM ۸۷۵و/ ۲ن۷

نهضييت های اجتماعی عداهت خواهانه در ایرا   

 -صييفویه قسييمت ونج : قیام مردم عبریزدورا  

 قیام مردم گیال  )غری  نييا ( در دور  صييفویه/

 . 793۳تيران: چاپخي   -ااپور رواسانی.

 DSR ۵۵۹ق/ ۳ر۳ ۵۹۳۰

نهضييت هيای اجتماعی عداهت خواهانه در ایرا   

دورا  قاجار: قسمت ني  قیام مردم علیه امتیاز 
 DSR ۵۵۹ق/ ۳ر ۳۵۶۰ ۵۹۳۱
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 علوم اجتماعی

میدا  ارگ عوعو  و عنباکو )رژی( نورش زنا  در 

/ عهرا  در دور  سييلانت ناصييراهدین نا  قاجار

 . 793۵تيران: چاپخي   -ااپور رواسانی.
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 سایر

 
]یکصييد و ونجيا ر رر  خياعميه یافته از     2۵۱

/ صدددنددوا نوآوری و  نييرکيت های دانا بنیا  
تيران: ارکت  -ا ووایی وی ه مياونت تجاری سازی.

 .793۱ههاره سوم اندیشه  
 

 HD 90/ 2ی/ 1 793۱

امکيا  سيينجی بهر  گیری از انفال برای حوز   
 /رفا  و عامین اجتماعی: انفال و عامین اجتماعی
علی قیدددری  رضددددا منوچيری راد  ]برای[ مرکه 
 -ملداليات و پ وهي های بنیادی انقالب اسدددالمی. 

 .793۵تيران: ارکت انتشارات علمی و ورهنگی  

 LC ۶۴۹۴؛ل ۳و ف ۳ ۶۹۳۱

/ انداز  گیری  سيينجا و ارزنييیابی آموزنييی
تيران: دوران   -.1ویرایي  -تالیف علی اکسر سدددیف.

793۱ . 
 

LC 709۳ /793۱ ۷الف 3س 

ایرا  بین دو کودعا: )عاریخ عحوالت سييیاسييی  
اجتماعی  اقتصادی و فرهنگی ایرا  از انقراض 

 -/ داریوپ رقمانیان.مرداد( 2۸قاجاریه عا کودعای 
تيران: سددازمان ملاليه و تدویو کتب علوم انسددانی  
دانشددگاهيا )سددمت(  مرکه تحقیق و توسدديه علوم   

 . 7937انسانی  
 

DSR 7۳1۱ /3الف 9۳ر 

 
 -ی پیمان خاکسار./ اسدتیو تولته  ترجمه جزء از کا

 . 7939تيران: نشر چشمه  
 

 PR ۳۱۶۳ل ۴تل ۳ج۴

نواددته ی مارک ویشر   حکایت دوهت و فرزانگی/
تيران:  -ترجمده ی محمددعلی عهیهی  علی رقمتی.  

 . 793۵رویای سسه  
 PS ۹۷۱۷دل ۷ح۳
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 سایر

از حقوق ربیای عا حقوق  در هوای حر و عداهت
/ محمدعلی موقد  ]در هوای ققوا بشدددر  با بييير
 المللیهای از اردایر رستمی[  ]برای[ مرکه بیوطرح

 .79۷7تيران: کارنامه   -گفتگوی تمدنيا.
 

 JC ۷۷۶مل ۳۷ه۴

/ مولفددان ميدددی SPSS 22راهينميای جيام     
تيران: موسددسدده   -اسددماعیلیان  محمدرضددا ربیيی. 
 . 793۳ورهنگی هنری دیساگران تيران  

 

 HA ۹۲و فل ۷ ۲ ۶۹۳۴

تاروم:  -ل ذ اااسم دزح  وها سضاااک ک م معل اااانما  ا 

س    م و اش  وت پ ف شگ ا در نگ ف و اسشه وسز    

م ۶۹۳۶

م

 DSR ۶۴۳۳ ل ۳ ۱ ۶۹۳۶

/ الیف اددداکاف  ترجمه ی ارسدددالن ملت عييير
 793۳تيران: ققنوس   -وصیحی.

 
 PL ۲۰۶ش/ ۷م۷

جدوجو مویه  ترجمدده مری    ی خيارجی/ ميیيو   

 . 793۵تيران: آموت   -مفتاقی.

 

 PZ ۰م/ ۶م۳

/ عسداس  نميارت و ارزنييیيابی در آموزش عاهی  

تيران:  -.2ویرایي  -بازرگان  مقصدددود وراسدددتخواه.

سدازمان ملاليه و تدویو کتب علوم انسدانی دانشگاه   

ها )سمت(  پ وهش ده تحقیق و توسيه علوم انسانی  

793۱. 

 LB ۲۹۹۵/ ۸۲ب/ ۲ن۸ ۵۹۳۸
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Economics 

Accounting for Governmental and Nonprofit 

Entities/ Earl R. Wilson, Jacqueline L. Reck, 

Susan C. Kattelus.- 15th ed.- Boston: McGraw-

Hill Irwin, 2010.  

HJ 9733 .W48 2010 

 

Contemporary Issues in Development 

Economics/ Edited by Timothy Besley.- 

Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, 

NY: Palgrave Macmillan, 2016.  

HD 75 .I587 2016 

 

Development Economics/ Debraj Ray.- 

Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1998.  
HD 75 .R39 1998 

Econometric Analysis of Cross Section and 

Panel Data/ ; author. ; Sudan; Economic policy; 

Sudan. ; fast; (OCoLC)fst01204591; Sudan; 

Gezira Region; fast; Ertsen, Maurits W., ; 1968.- 

2nd ed.- Cambridge, Mass.: MIT Press,, 2010.  

HB 139 .W663 2010 

 

Economic Development/ Michael P. Todaro, 

Stephen C. Smith.- 12th ed..- Boston: Pearson, 

2015.  

HD 82 .T552 2015 

 

Economic Growth and Development: A 

Dynamic Dual Economy Approach/ Das, 

Sibabrata..- Cham Springer International 

Publishing :Imprint: Springer, 2015 

HD 75 .D3E27 2015 

Economics of the Labour Market: 

Unemployment and the Costs of 

Unemployment/ P.N. (Raja) Junankar.- 

Houndmills: Palgrave Macmillan, 2016.  

HD 5706 .J86 2016 
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Economics 

Experimental Economics/ Edited by Pablo 

Branas-Garza, Antonio Cabrales; Translated by 

Manuel  Munoz-Herrera ; technical review by 

David Kernohan.  

HB 74 .5 .E97 2015 

 

Intermediate Public Economics/ Jean Hindriks 

and Gareth D. Myles.- 2nd ed.- Cambridge, MA: 

MIT Press, 2013.  

HB 846 .5 .H56 2013 

 

International Economics: Theory & Policy/ 

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. 

Melitz.- 9th ed.- Boston: Addison- Wesley, 2012.  

HF 1359 .K78 2012 

 

International Energy Markets: understanding 

Pricing, Policies, and Profits/ Carol A. Dahl.- 

2nd ed.- Tulsa, Oklahoma: PennWell Corporation, 

2015.  

HD 9502 .A2 D335 2015 

 

Labor Economics/ pierre Cahuc, andre 

Zylberberg.- Cambridge, Mass: MIT Press, 2004 
HD 4901 .C2413 2004 

Labour Economics/ Stephen Smith.- 2nd ed.- 

London; New York: Routledge, 2003.  

HD 4901 .S56 2003 

 

The Oxford Handbook of Behavioral 

Economics and the Law/ Edited by Eyal Zamir, 

Doron Teichman.- Oxford; New York: Oxford 

University Press, 2014.  

HB 74 .P8O94 2014 

 

Theoretical Aspects of the Design of Fund- 

Supported Adjustment Programs/ A Study by 

the Research Department of the International 

Monetary Fund.- Washington, D.C.: International 

Monetary Fund, 1987.  

HG 3881 .5 .I58T58 1987 
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Management 

Building a Story Brand: Clarify Your Message so 

Customers will Listen/ Donald Miller.- [New York]: 

HarperCollins Leadership, 2017.  

HF 5415.1255.M5B8 2017 

 

Computer Supported Qualitative Research/ New 

York, NY: Antلnio Pedro Costa...[et al.] Editors. 

Springer, 2017 

H 62 .C6 2017 

government Strategy, ICT and Innovation for -E

New York, NY: Springer, / Citizen Engagement

2015 

JF 1525.A8E36 2015 

Emerging Issues in Sustainable Development: 

International Trade Law and Policy Relating to 

Natural Resources, Energy, and the Environment/ 
Matsushita, Mitsuo.- Japan: Springer, 2016 

HF 1379 .M3E56 2016 

Handbook of administrative reform :. an 

international perspective/ Killian, Jerri. , Eklund, 

Niklas.- Boca Raton: CRC Press, 2008 

JF 1351 .H264 2008 

Service- Dominant Logic: Premises, Perspectives, 

Possibilities/ Robert F. Lusch, Stephen L. Vargo.- 

New York: Cambridge University Press, 2014.  

HF 5415 .5 .L85 2014 

 

Spiritual Capital: Wealth We Can Live/ Danah 

Zohar, Lan Marshal.- San Francisco: Berrett-Koehler, 

2004. 

 
 

HD 58 .7 .Z64 2004 
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Law 

European Perspectives on Behavioural Law and 

Economics/ Mathis, Klaus.- Cham :: Springer 

International Publishing :Imprint: Springer, 2015 

K 487 .E92 2015 

General Principles of Law The Role of the 

Judiciary/ Pineschi, Laura.- Cham: Springer 

International Publishing :Imprint: Springer, 2015 

K 559 G4 2015 

Hemingway Oil and Gas Law and Taxation/ Owen 

L. Anderson...[et al.].- 4th ed..- St. Paul, MN: 

Thomson/West, 2004.  

KF 1849 .H44 2004 

 

International Arbitration Law and Practice/ Mauro 

Rubino-Sammartano; Foreword by The Right Hon. 

The Lord Mustill.- 2nd ed.- The Hague; London: 

Kluwer Law International, 2001.  

K 2400.R8 2001 

 

International Encyclopedia of Comparative Law/ 

Issued Under the Auspices of the International 

Association of Legal Science; Editorial Committee, R. 

David [et.al.]. Tubingen, Germany : J.C.B. Mohr: 

2007 

K 530 .I57 1973 

 

Introduction to the Law of Contract: Formation of 

a Contract/ Sarah Field.- 1st ed.- , 2016.  

K 840 .F5I5 2016 

 

Islamic Law/ Edited by Mashood A. Baderin.- 

Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2014.  

KBP 144 .I8285 

 

Macroeconomics/ Charles I. Jones.- 3rd ed.- New 

York, London: W. W. NORTON & COMPANY, 

2014.  

HB 172 .5 .J65 2014 
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  Law 

 -/ Carl E. Walsh.Monetary Theory and Policy

Cambridge, Mass.: MIT Press, 2010.  

HG 230 .3 .W35 2010 

 

Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's 

Companion/ Joshua D. Angrist and Jorn- Steffen 

Pischke.- [Princeton ]: [Princeton University Press], 

2008.  

HB 139 .A54 2008 

 

Sharia and the Concept of Benefit: The Use and 

Function of Maslaha in Islamic jurisprudence/ 
Abdul Aziz bin Sattam; Foreword by Muhammad A. 

S. Abdel Haleem.- London, New York: I. B. Tauris in 

association with the Centre of Islamic Studies, SOAS, 

The University of London, 2015.  

KBP 456 .S2S53 2015 

 

The Division of Wrongs: A Historical Comparative 

Study/ Eric Descheemaeker.- Oxford; New York: 

Oxford University Press, 2009.  

K 923 .D47 2009 

 

The Influence of Human Rights on International 

Law/ Wei??, Norman.- Cham :: Springer International 

Publishing :Imprint: Springer, 2015 

K 3240 .T7I5 2015 

The International Court of Justice: An Arbitral 

Tribunal or a Judicial Body/ Serena Forlati.- Cham: 

Springer, 2014.  

KZ 6275 .F55 2014 
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Social Theory 

GIS and the Social Sciences: Theory and Applications/ 

Dimitris Ballas...[et al.]. London and New York: Routledge, 

2018 

 G 70 .212 .B35 2018 

Introducing Social Theory/ Pip Jones, Liz Bradbury.- 3rd 

ed.- Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity Press, 2018.  

H 61 .J568 2018 

 

Rethinking Contemporary Social Theory/ Roberta Garner, 

Black Hawk Hancock, and Grace Budrys.- [1st ed.].- New 

York: Routledge, 2016.  

HM 585 .G37 2013 
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