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 الولاليوم ا
Day one 

 

 Sessionالجلسة 
 سم المتحدثا 

Speaker 
 عنوان الورقة
Paper title 

 رئيس الجلسة
Session chair 

 الوقت
Time 

 المحور
Theme 

 
 

10:30-11:30 
 

 

 

 الجلسة األولى
First session 

 
ي ال الذكاء ا

 
ي    ع ف صطناعي والتشر

 الجوانب األقتصادية واألجتماعية
 

Artificial Intelligence and the 
Regulation of the Economy 

and Society 
 

 

دن أ.د.   هاري سير
Prof. Harry Surden 

: قدراته ، حدوده ،  الذكاء االصطناعي
ي القانون

 
 وكيف يتم استخدامه ف

 
Artificial Intelligence: Its Abilities, 
Limits, and How It Is Being Used in 
Law 

 د. مطر النيادي 
 وكيل وزارة الطاقة والصناعة 
Dr. Matar Al Neyadi 

Undersecretary of the 
Ministry of Energy and 

Industry 

ايعة د.   صالح الشر
Dr. Saleh Al-Sharieh 

 

الفكرية نحو اقتصاد المعرفة: طريق الملكية 
مالحظات حول جاهزية قانون حقوق 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 
المؤلف ف

ي مجال الذكاء ال لدفع ا
 صطناعي ال بتكار ف 

 
The Intellectual Property Road to 
the Knowledge Economy: Remarks 
on the Readiness of the UAE 
Copyright Act to Drive Artificial 
Intelligence Innovation 

ي   د. أحمد الزعاب 
Dr. Ahmed Al Zaabi 

كات الذكاء اإلصطناعي )نظرة قانونية(  شر
Artificial Intelligence Companies 
(Legal Overview) 
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 اليوم االول
Day one 

 لجلسةا
Session 

 اسم المتحدث
Speaker 

 عنوان الورقة
Paper title 

 رئيس الجلسة
Session chair 

 الوقت
Time 

 محورال
Theme 

 

11:30-12:30 
 

 الجلسة  الثانية
Second Session 

 
اإلشكاليات القانونية واألخالقية  

 للذكاء االصطناعي 
 

The Ethical and Legal 
Challenges of Artificial 

Intelligence 

 كري    غ كونوثأ.د.  
Prof. Craig Konnoth 

 
 

الطبيب الروبوت: وعود ومخاطر ظهور 
ي الطب الذكاء الصطناعي 
 
 ف

The Rise of the Robot Doctor: 
Promises and Pitfalls of AI in 
Medicine 

 .د. جيمس أناياأ 
 عميد وأستاذ متمي   

 كلية الحقوق بجامعة كولورادو
 

S. James AnayaProf.  
Dean and University 

Professor Distinguished 
University of Colorado 

Law School 
 

ي   الستاذ/ محمد المير
 مكتب الذكاء االصطناعي 

Mr. Mohammed Al 
Amiri  

ي ظل 
 
تطور فكرة الشخصية القانونية ف

 انتشار الذكاء االصطناعي 
 

قلي  مارتون د.   قير
Dr. Marton Gergely 

الشكاليات الجتماعية، والخالقية، و 
ي 
 
 المدن الذكية القانونية ف

Social, Ethical, and Legal Issues 
in Smart Cities 

 
 

 

 

 Coffee break -أستراحة 
12:30-13:00 
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 اليوم األول
Day one 

 جلسةال
Session 

 سم المتحدثا
Speaker 

 عنوان الورقة
Paper title 

 رئيس الجلسة
Session chair 

 الوقت
Time 

 لمحورا
Theme 

 

13:00-14:00 

 

 

 الجلسة الثالثة
Third Session 

 
ي ىنظرية القانون ومباد

 
ي    ع ف ء التشر

 صطناعي عرص الذكاء اال 
 

The Theory of Law and 
Principles of Legislation in the 

Era of Artificial Intelligence 

 الماجدالمستشار عبد هللا 
H.E Abdulla Al-Majid 

ي زمن الال مستحيلال
 
 قانون ف

 
Law in the Era of Possibilities 

 د. محمد شاكر الحمادي
جامعة  –كلية القانون 

 اإلمارات العربية المتحدة
Dr. Mohamed Al 

Hammadi 
College of Law 

UAEU 
 
 
 
 
 

 
 عماد الدحياتد. 

Dr. Emad Dahiyat 
 
 
 

الذكاء االصطناعي والقانون: هل نحن 
 ؟ةبحاجة إىل إعادة نظر مدروس

 
Artificial Intelligence and Law: 
Do We Need a Thoughtful 
Reconsideration? 

 فيصل الشمريالستاذ 
Mr. Faisal Al Shimmari 

ي المستقبل لعدالة ا
 
توظيف الذكاء  –ف

 قواعد اللعبةاالصطناعي لتغيير 
Future Justice - Leveraging AI as 
a Game Changer 

 

  

https://cl.uaeu.ac.ae/en/profiles/profile.shtml?email=malhammadi@uaeu.ac.ae
https://cl.uaeu.ac.ae/en/profiles/profile.shtml?email=malhammadi@uaeu.ac.ae
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 اليوم الثاني
Day Two 

 لجلسةا
Session 

 سم المتحدثا
Speaker 

 عنوان الورقة
Paper title 

 رئيس الجلسة
Session chair 

 الوقت
Time 

 المحور
Theme 

 
9:30-10:30 

 

 

 الجلسة األولى
First session 

 
 نسانصطناعي وحقوق اإل الذكاء اال 

 
 

Artificial Intelligence and 
Human Rights 

 

 جنان يوسف ستكي  د. 
Dr. Jinan Bastaki 

اعي صطنستخدام الذكاء اال المحتمل ال  لثر ا
عل حماية حقوق اإلنسان: عدم التميير  

 جرائيةالعدالة اإل و 
 

The Potential Effect of the Use of AI 
on the Protection of Human Rights: 
Non-Discrimination and Due 
Process 

 د. محمد خليل الموىس
 كلية القانون 

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة
Dr. Mohammed Al Mosa 

College of Law 
UAEU 

 

 يمي ستيبانوفيجاالستاذة 
Mrs. Amie Stepanovich 

منع السباق نحو السفل: التخطيط 
ي عرص الذكاء االصطناع

 
 لحقوق اإلنسان ف

 
Preventing a Race to the Bottom: 
Planning for Human Rights in the 
Age of AI 

 
 
 
 

عبدالحميد أحمد أ.  
 الواحدي

Abdul Hameed Ahmed 
Al Wahedi 

االستشارات القانونية عن طريق تقديم 
 الذكاء االصطناعي 

The Use of Artificial Intelligence in 
the Provision of Legal Advice 

 
 
 

 

https://cl.uaeu.ac.ae/en/profiles/profile.shtml?email=kefmoh@uaeu.ac.ae
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ي 
 
 اليوم الثان
Day Two  

 لجلسةا
Session 

 اسم المتحدث
Speaker 

 عنوان الورقة
Paper title 

 رئيس الجلسة
Session chair 

 الوقت
Time 

 المحور
Theme 

10:30-11:40  
 الجلسة  الثانية

Second Session 
 

 صطناعي والعدالةال الذكاء ا
 

Artificial Intelligence and 
Justice 

 

 د. جهاد عبد العزيز
Dr. Gehad Abdulaziz  

ي 
تقنيات الذكاء االصطناعي والقانوب 

، العدالة  ي
: المسؤولية الجناب  ي

الجناب 
 تقييم المخاطر اإلجراميةو التنبؤية 

Artificial Intelligence and Criminal 
Law: Criminal Responsibility, 
Predictive Justice and Risk 
Assessment 

 أ.د. فتيحة محمد قوراري
جامعة  –كلية القانون 

 اإلمارات العربية المتحدة
Prof. Fatiha Gourari 

College of Law 
UAEU 
 

 فهد السبهان  د. المستشار 
H.E Dr. Fahad Alsabhan 

ان التجريم  ي مير 
 
الذكاء االصطناعي ف

ي 
 الجناب 

Artificial Intelligence in Criminalization 
 ي كامبلار أ.د. 

Prof. Ray Campbell 
 

ي قاعة المحكمة: تحقيق الروبوتات 
 
ف

 ي عرص الذكاء االصطناعي االعدالة 
Robots in the Courtroom: The 
Delivery of Justice in the Age of 
Artificial Intelligence 

 
 

 Coffee break- ستراحةا
11:40-12:00 

 

https://cl.uaeu.ac.ae/en/profiles/profile.shtml?email=fgourari@uaeu.ac.ae
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 الثانياليوم 
Day Two  

 لجلسةا
Session 

 سم المتحدثا
Speaker 

 عنوان الورقة
Paper title 

 رئيس الجلسة
Session chair 

 الوقت
Time 

 المحور
Theme 

 جلسة الطاولة املستديرة 12:00-13:30

Round Table 

دنأ.د.   هاري سير
Prof. Harry Surden 
 

ي عرص الذكاء 
 
مستقبل القانون ف

 صطناعي اال 
The Future of Law in the Era of 

Artificial Intelligence 

 

 يمي ستيبانوفيجاالستاذة   
Mrs. Amie Stepanovich 

  

 روي كامبلأ.د.   
Prof. Roy Campbell 

  

ايعة    د.صالح الشر
Dr. Saleh Al-Sharieh 

  

ي     الستاذ/ محمد المير
 مكتب الذكاء االصطناعي 

Mr. Mohammed Al Amiri 
Office of Artificial 
Intelligence 

  

 

 Recommendations -ات يإعالن التوص
   End of the Conference-انتهاء أعمال المؤتمر 


