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تاريخ الميالد
العنــــــــــوان

1949/7/14
شارع إبراهيم الغزالني – مبنى رقم ( )44أم أذينة – ع ّمــــان
الهاتف األرضي ++ 96265541713 :

تفاصيل االتصال

الهاتف الخلوي ++ 962795552400 :
البريد االلكتروني info@daraltahkeem.net:
yahyasaket@gmail.com

العنوان البريدي  830286 :عمان  11183األردن
المؤهالت العلمية

بكالوريوس في الهندسة المدنية  /الجامعة األمريكية ببيروت

اللغـــــــات

العربية – اإلنجليزية  -الفرنسية

تفاصيل الخبرات العملية

الوظائف التي تم اشغارها

الخبرة في مجال حل النزاعات

مجاالت الخبرة األساسية في مجال فض
النزاعات

 التصميم واإلشراف ،إدارة المشاريع ،االستشارات الهندسية المقاوالت بكافة أنواعها (البنية التحتية ،الطرق  ،المباني) إعداد المطالبات المالية والتحكيم. – 1997اآلن  :مدير عام مكتب دار التحكيم /تحكيم واستشارات هندسية
 : 1997 – 1988مستشار لوزير الزراعة – عمان
مديرعام مكتب استشاري هندسي /الساكت للخدمات الهندسية
 : 1988 – 1982مدير عام شركة مقاوالت –عمان  /شركة بابل للمقاوالت
 : 1982 – 1974مدير مشاريع في شركة مقاوالت محلية /الشركة الوطنية
للهندسة والمقاوالت  -عمان
 :متدرب في شركة استشارية بريطانية – لندن
1973
 محكم في العديد من قضايا التحكيم المحلية والدولية ممثل لألطراف المتنازعة أمام هيئات التحكيم رئيس مجلس إدارة جمعية المحكمين األردنيين  /عمان عضو في مؤسسة التحكيم البريطانية  /لندن عضو في اتحاد المنظمات الهندسية في الدول اإلسالمية  /القاهرة عضو في غرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية واإلنشائية  /عمان عضو في  / ICCعمان -عضو في لجنة التحكيم وحل النزاعات  / ICCباريس

إقرار  :أنا الموقع أدناه أتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات المفصلة أعاله.
التوقيع :

Gender

MALE

First Name :

YAHYA

Middle Name

MOUSA

Family Name

ALSAKET

Date of Birth:

14.07.1949

Address:

Ibrahim Al-Ghozlani Street – Building No. 44 Um Uthaina Amman – Jordan

Contact Details:

Tel: + + 962 6 5541713
Tel: + + 962 79 5552400
e-mail : info@daraltahkeem.net
yahyasaket@gmail.com
P.O. Box : 830286 Amman 11183 Jordan

Qualifications

B.Sc. in Civil Engineering / American University of Beirut

Languages:

Arabic - English – French

Career History

- Design & supervison, Projects management, Consultancy Services
- Contracting (infra structures roads, buildings )
- Preparing Claims and Arbitration

Positions Held

1997 – Present : Manager of Dar Al-Tahkeem Office / Arbitration &
Consultancy Services.
1988 - 1997 : Adviser to Minister of Agriculture - Amman
Manager of Engineering Consultancy Firm / Saket Engineering
Services / Amman
1982 – 1988: Manager of Contracting Firm / Babel Contracting Compnay – Amman
1974 – 1982 : Projects Manager in a local Contracting Co. / National Engineering
& Contracting Co. / Amman
1973 : Trainee at a British Consulting Firm / London

Dispute Resolution
Experience
Specific areas of
expertise in Dispute
Resolution

- Member of various local & foreign Arbitration Tribunals
- Representative of parties in front of Arbitration Tribunals.
- Chairman / Jordanian Arbitration Association / Amman
- Member / the Chartered Institute of Arbitrators / U.K. London
- Member / Federation of Engineering Institutions of Islamic Countries / Cairo
- Member / Arab Arbitration Chamber for Engineering & Construction Contracts/
Amman
- Member / ICC - Jordan
- Member / ICC Commission on Arbitration and ADR / Paris

Declaration : I accept responsibility for the accuracy of the particulars contained in this form.
Signature:

