עוה"ד עלא חיידר
 עבודת.הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת-עוה"ד ד"ר עלא חיידר הינו מרצה מן החוץ בבית
2017  היא אושרה בסוף שנת.הדוקטורט שלו הנה עבודה שבודקת את הקשר בין המשפט לבין הגיאוגרפיה
 בהנחייתם של פרופ' סנדי קדר ופרופ' ראסם ח'מאיסי תחת,בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה
 עבודת." מחצבות ויערות כמקרי מבחן:הכותרת "אי צדק סביבתי בקרב האזרחים הערבים בישראל
," "השימוש בבדיקת הפוליגרף (גלאי שקר) בעולם העבודה:המוסמך של ד"ר חיידר עוסקת בדיני עבודה
 ד"ר חיידר, בנוסף.והיא נכתבה בהנחיית פרופ' מוטי מירוני בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה
 ד"ר חיידר שימש. בדיני עבודה ובדיני ביטחון סוציאלי,עוסק בעריכת הדין ומתמחה בדיני איכות הסביבה
בעבר יועץ משפטי ומנהל המרכז לצדק סביבתי באגודת הגליל (האגודה הערבית למחקר ושירותי בריאות
 כמו גם הוא,(ע"ר) והוא ייצג את אגודת הגליל במספר תיקים ונושאים הקשורים בנושא הצדק הסביבתי
הספר המשפטים במכללה- הצטרף ד"ר חיידר לסגל החוץ של בית2018  בשנת.פירסם מאמרים בתחום זה
. דיני איכות הסביבה ודיני ביטחון סוציאלי: שם הוא מלמד שני קורסים,האקדמית צפת
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