تحت رعاية

صاحب السمو الشيخ الدكتور

سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى ،حاكم الشارقة ،ورئيس جامعة الشارقة

تنظم كلية القانون بجامعة الشارقة

المؤتمر الدولي الثاني بعنوان:

التكنولوجيا الحديثة
أحد التحديات القانونية المعاصرة
ً
الثالثاء  / 9مارس 2021 /م | 10:00
صباحا
عبر منصة زووم

الجلسة االفتتاحية
10:45 – 10:00

رئيس الجلسة :أ .مريم فكري

إعالمية ومقدمة أخبار الدار  -قناة الشارقة

منسق الجلسة :أ .نهال إمام
الرابط

https://zoom.us/webinar/register/WN_drZLxGtkQHmIwjgOtbpDfw

• السالم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
• تالوة القرآن الكريم
• عرض فيديو عن جامعة الشارقة.
• كلمة سعادة أ.د .حميد مجول النعيمي
مدير جامعة الشارقة.

• كلمة سعادة أ.د .عماد الدين عبد الحي
عميد كلية القانون.

• عرض فيديو عن مجمع الشارقة للبحوث واالبتكار
•كلمة سعادة األستاذ حسين المحمودي

الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث واالبتكار /المتحدث الرئيسي.

الجلسة األولى الموازية

التحديات القانونية للتكنولوجيا الحديثة
13:00 – 11:00

رئيس الجلسة :أ.د / .فيصل بن حليلو
أستاذ القانون الدولي العام – جامعة الشارقة

منسق الجلسة :أ .بهية الحوسني
الرابط

https://zoom.us/webinar/register/WN_Pm2NPpRkQW-irvZpNyQflQ

• االسلحة المتطورة تكنولوجيا في إطار القانون الدولي اإلنساني.
أ.د .وائل عالم – استاذ القانون الدولي العام – جامعة الشارقة.

• الذكاء االصطناعي في ضوء مبادئ القانون الدولي االنساني.

د .ابراهيم عبدربه ابراهيم –المدير العام للشبكة العربية للتنمية المستدامة – جمهورية مصر
العربية.

• .Cyber Warfare: New Challenges for IHL

د .شادي عدنان الشديفات – أستاذ القانون الدولي العام المشارك – جامعة الشارقة.

• التحول الرقمي أحد تحديات القانون في الحياة االقتصادية الحديثة :اشكاالت
ً
نموذجا.
قانون المنافسة

د .سامي بن حلمة – مدير مخبر بحث العقود وقانون األعمال – جامعة األخوة منتوري
قسطنطينية.

• العقود الذكية على البلوك تشين تحدي ينتظر تشريع العقود.

د.حليمة بن دريس  -أستاذة محاضرة – كلية العلوم والسياسة – جامعة الجاللي اليابس سيدي
بلعباس  -الجزائر.

• المناقشة.

الجلسة الثانية الموازية

اآلثار القانونية ألنظمة الذكاء اإلصطناعي
13:00 – 11:00

رئيس الجلسة :أ.د / .عدنان سرحان

أستاذ القانون المدني– مساعد مدير الجامعة لشؤون األفرع

منسق الجلسة :أ .فرح معروف
الرابط

https://zoom.us/webinar/register/WN_O_bIG9nZSVKcr4pAMM261Q

• المسؤولية الناشئة عن استخدامات الذكاء االصطناعي في السفن.

أ.د .عماد الدين عبد الحي – عميد كلية القانون – أستاذ القانون التجاري – جامعة الشارقة.

• أثر الذكاء االصطناعي على المسؤولية المدنية.
د .بخيت محمد دعجة – محامي – عمان االردن.

•االلتزامات الطبية وحدود المسؤولية في ظل استخدام تقنية الذكاء
االصطناعي.

د .مراد بن صغير – منسق كلية القانون لفرع الذيد  -أستاذ القانون المدني المساعد – جامعة
الشارقة.

• األثار القانونية للذكاء االصطناعي.

د .مها محسن السقا – مدرس قانون بالمعهد العالي للحاسب اآللي وإدارة األعمال بالزرقاء –
محافظة ديماط.

•أضرار المركبات ذاتية القيادة :.تحدٍ جديد لنظام المسؤولية المدنية دراسة
في القانون اإلماراتي المقارن

د .معمر بن طرية – أستاذ القانون المدني المساعد – جامعة الشارقة.

• المناقشة.

الجلسة الثالثة الموازية

مواءمة التشريعات للتطبيقات التقنية الحديثة
15:00 – 13:00

رئيس الجلسة :أ.د / .علي المهداوي
أستاذ القانون المدني – جامعة الشارقة

منسق الجلسة :أ .موزة العليلي
الرابط

https://zoom.us/s/92602774209

•الحق في االثبات في ضوء تقنيات الذكاء االصطناعي.

د .محمد محمد سادات – رئيس قسم القانون الخاص  -أستاذ القانون المدني المشارك – جامعة الشارقة.

•انعكاسات الذكاء االصطناعي على اإلجراءات القضائية واجراءات التحكيم :دراسة
تحليلية في القانون المصري واإلماراتي.

د .عبدالله عبدالحي الصاوي –عضو هيئة تدريس بكلية الشريعة والقانون – جامعة األزهر.

ً
عارض تطبيقي تجاه
ٌ
قصور تشريعي أم
مخترعا؟
•هل كان «دابوس» يستحق أن يكون
ٌ
ابتكارات أنظمة الذكاء االصطناعي!

د .محمد مرسي – منسق كلية القانون لفرع كلباء  -استاذ القانون التجاري المشارك – جامعة الشارقة.

•الحماية القانونية لالختراعات المستنبطة بالذكاء االصطناعي.
د .كوثر سعيد عدنان – مدرس القانون التجاري والبحري – جامعة بنها.

• حماية الحقوق القانونية لملكية براءات االختراع في ظل عصر الذكاء االصطناعي،
ً
وفقا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

د .أحمد مصطفى الدبوسي – أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد.

•إسناد المسؤولية الدولية عن األنشطة غير السلمية للذكاء االصطناعي.
د .أسامة حمزة عبدالفتاح – مدرس القانون الدولي العام – جامعة حلوان.

•المناقشة.

الجلسة الرابعة الموازية

أنظمة الذكاء االصطناعي في مجال الجريمة
والعدالة الجنائية
15:00 – 13:00

رئيس الجلسة :أ.د / .عبد اإلله النوايسة
أستاذ قانون اإلجراءات الجزائية– جامعة الشارقة

منسق الجلسة :أ .منال ميرزا
الرابط

https://zoom.us/s/95771196713

•انعكاسات العصر الرقمي على قيم وتقاليد القضاء.
أ.د .سحر إمام – عميد كلية الحقوق – جامعة مدينة السادات.

•دور الذكاء االصطناعي في تحقيق العدالة الجنائية.

أ.د .محمد عبدالله العوا – استاذ القانون الجنائي المساعد – جامعة أبوظبي.

•نطاق وحدود مسؤولية المرفق العام عن إستخدامات أجهزة الذكاء
اإلصطناعي.

د .أحسن رابحي – استاذ القانون االداري والدستوري المشارك – جامعة الشارقة.

•المسؤولية الجنائية عن الجرائم الناجمة عن استخدام الذكاء االصطناعي.

د .رامي متولي القاضي – رئيس قسم القانون الجنائي  -أستاذ مشارك – جمهورية مصر العربية.

•استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في مجال العدالة الجنائية.

أ.عبدالهادي الحمادي – طالب ماجستير العلوم الجنائية – الجامعة األمريكية في اإلمارات – ضابط
في شرطة دبي.

•المواجهة الجنائية لجريمة تزوير التوقيع االلكتروني في ضوء قانون مكافحة
جرائم تقنية المعلومات االتحادي.

أ.يمان بركات – طالب ماجسيتر في القانون العام – مساعد تدريس  -جامعة الشارقة.

•المناقشة.

الجلسة الخامسة الموازية

أنظمة الذكاء االصطناعي في الميزان الشرعي
واإلعالمي
15:00 – 13:00

رئيس الجلسة :د .عصام نصر

عميد كلية االتصال – جامعة الشارقة

منسق الجلسة :أ .صفاء عبد القادر
الرابط

https://zoom.us/s/97471072522

•التنظيم القانوني لنشر اإلعالنات التجارية على حسابات مؤثري ومشاهير
مواقع التواصل اإلجتماعي دراسة في التشريع اإلماراتي .
أ.د .مراد المواجدة – رئيس قسم القانون التجاري  -أكاديمية شرطة دبي.

•تطبيقات الذكاء االصطناعي والضوابط الشرعية الحاكمة.

د .اسماء فتحي شحاته – أستاذ الفقه المقارن المشارك – جامعة القاسمية.

• اإلطار القانوني لإلعالم االلكتروني :تجربة الجزائر.

د .عائشة فارح – أستاذة محاضرة – جامعة يوسف بن خدة  -الجزائر.

•التعامل الشرعي الستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي من خالل تنظيرات
وتطبيقات قواعد الفقه اإلسالمي.

د .عبدالمنعم نعيمي – عضو هيئة تدريس – كلية الحقوق – جامعة الجزائر .01

•القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية للقنوات التلفزيوينة عن
عرض المصنف دون موافقة مؤلفه.

د .عالء مستريحي – استاذ القانون المدني المساعد – جامعة اليرموك.

•حرية الممارسة اإلعالمية في ظل البيئة الرقمية وإحترام الحق في الخصوصية.
د .موساوي عبدالحليم – استاذ محاضر – جامعة طاهري محمد بشار – الجزائر.

•المناقشة.

الجلسة الختامية

اإلختتام والتوصيات
15:15 – 15:00

رئيس الجلسة :د .محمد محمد سادات
رئيس قسم القانون الخاص – جامعة الشارقة

منسق الجلسة :أ .فرح معروف
الرابط

https://zoom.us/webinar/register/WN_DM72UPKpTri4zXR0RD7SwA

