
 

                               

 

 

 

 

 منير األسم األول :

 موسى أسم األب

 الساكت أسم العائلة

 2/8/1957 تاريخ الميالد

 ذكر الجنس

 األردن -عمان  064647861هاتف  11181رمز بريدي  2340ب.  ص. –جبل عمان  العنوان

 munir.saket@gmail.comبريد الكتروني :   0789858585خلوي  تفاصيل اإلتصال

 مصر –جامعة األسكندرية 1980  / مدنية بكالوريوس هندسة المؤهالت العلمية

 انجلترا -جامعة بيرمنجهام  1983  ماجستير هندسة طرق ومرور/

 بنفس الدرجة من اإلتقان . العربية واألنجليزية  اللغات

ة مباني صناعي، مشاريع بنية تحتية تعدين ، ، مشاريع انشاء وصيانة طرق وجسور وخلطات اسفلتية متخصصة  تفاصيل الخبرات العملية
تصنيع مواد تكنولوجيا  ،عناصر سالمة مرورية ، أعمال مدنية لمحطات توليد طاقة ، برك تخزين ، وتجارية 

 لصيانة الطرق.إنتاج وتننفيذ منتجات أسقلت مستحلب.إنشائية ألغراض العزل والصيانة للمنشآت الخرسانية ، 

 (1987م مدير مشاريع الشركة الوطنية للهندسة والمقاوالت )منذ عا الوظائف التي تم إشغارها

الخبرة في مجال حل 
 النزاعات

عمال ترابية / صخرية لمشروع طريق اربد كلف أ)حل ودي( ( ممثل المقاول في حل نزاع 1989) -

 كفريوبا  بين وزارة األشغال العامة واألسكان  والشركة الوطنية للهندسة  والمقاوالت

معان    -تكاليف اإلنشاء  لمشروع طريق الجفر)تحكيم( ( ممثل الشركة الوطنية  في حل نزاع 1993) - 

 بين طرفي إئتالف شركة المسار  والشركة الوطنية للهندسة والمقاوالت

تأخير تسليم الموقع لمشروع البنية التحتية )مجلس فض خالفات( ( ممثل المقاول في حل نزاع 2005) - 

تصادية الخاصة   وبين إئتالف الشركة ( حي الكرامة / العقبة بين سلطة منطقة العقبة اإلق11للمنطقة )

 الوطنية للهندسة  والمقاوالت وشركة الدراس للمقاوالت 

من طرفي النزاع لمشروع شارع سمى )مجلس فض خالفات( ( عضو مفرد لحل النزاع 2007) - 

 البكالوريا / الفحيص بين وزارة األشغال العامة واألسكان وشركة درة القاسم للتعهدات

مستحقات غير مدفوعة لمشروع البنية )مجلس فض خالفات( ل المقاول في حل نزاع ( ممث2012) - 

التحتية لمدينة الملك عبد هللا بن عبد العزيز / الزرقاء بين شركة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها 
 والشركة الوطنية للهندسة والمقاوالت 

وغير مدفوعة  لمشروع ري وادي االفيدان   أعمال منفذة )تحكيم( ( ممثل المقاول في حل نزاع 2012) - 

 بين سلطة وادي األردن   وشركة الدراس للمقاوالت

لمشروع ري السعيدين     تعويضات التأخيرات المبررة )تحكيم( ( ممثل المقاول في حل نزاع 2018) - 

 بين سلطة وادي األردن   وشركة الدراس للمقاوالت

 2007دار التحكيم  -ان عم –: دراسة قضية تحكيم المشاركة في دورة شهادة  - 

 2007دار التحكيم  -عمان   -عقود االنشاء : المشاركة في دورة شهادة  - 



 

        

                                                                                                                                                                                         

Munir First name  

Musa Father’s name 

Saket Family name  

Aug , 2nd, 1957 Date of Birth  

Male Gender 

P.O.Box 2340 Amman 11181 Tel. +96264647861  
Jabal Amman  
Amman - Jordan 

Address 

Mobile : 0789858585    e-mail : munir.saket@gmail.com Contact 
Information 

BSc. Civil Engineering (1980 Alexandria University – Egypt) 
MSc. Highway and Traffic Engineering (1983 Birmingham University – UK)  

Educational 
Qualifications 

Fluent in Arabic and English  Languages  

Highways and Bridges Construction , Asphalt mixes , Mining , Infra-structures , Industrial and 
Commercial buildings, Water retaining Ponds , Civil works for Power Plants, Traffic safety , 
Technologies for production of construction materials for insulation and maintenance  of 
concrete structures , Production and execution of asphalt emulsion products for road 
maintenance. 

Details of 
Experience 

Projects Director – National Engineering & Contracting Company –NECC  (since 1987) Posts  

- Contractor’s representative for dispute resolution 1989 (amicable solution) about 
earthworks costs at Irbed – KufrYuba Highway construction Project between Ministry 
of Public Works and Housing and NECC. 

- NECC representative for dispute resolution 1993 (Arbitration) about construction 
costs at Jafer – Ma’an Highway construction Project between J.V. partners  Masar 
Contracting Co. and  NECC. 

- Contractor’s representative for dispute resolution 2005 (Dispute  Adjudication Board) 
about access to site at Area 11 –Karameh Infra-Structure Project  between Aqaba 
Special Economic Zone Authority  and NECC. 

- Sole Member 2007 (Dispute  Adjudication Board) for dispute resolution at Bachaloreat 
Road Construction Project   between Ministry of Public Works and Housing  and Durrat 
AlQasem Contracting Co. 

- Contractor’s representative for dispute resolution 2012 (Dispute Adjudication Board) 
about unpaid dues at King Abdullah Bin Abdelaziz Town Infra-Structure Project  
between National Resources Investment and Development  Corporation  and NECC. 

- Contractor’s representative for dispute resolution 2012 (Arbitration) about unpaid 
dues at AlFeedan Irrigation  Project  between Jordan Valley Authority   and Darras 
Contracting Company. 

- Contractor’s representative for dispute resolution 2018 (Arbitration) about unpaid 
dues at Alseaideen Irrigation  Project  between Jordan Valley Authority   and Darras 
Contracting Company. 

- Certidicate of Attendance : Arbitration Case Study at Dar Al-Tahkim Amman 
Aug. 2007 

- Certidicate of Attendance : Construction Contracts at Dar Al-Tahkim Amman 
Oct. 2007 

Experience 
in Dispute 
Resolution   


