
 עוה"ד עלא חיידר

למשפטים במכללה האקדמית צפת. עבודת  הספר-ביתנו מרצה מן החוץ ביד"ר עלא חיידר העוה"ד 

 2017עבודה שבודקת את הקשר בין המשפט לבין הגיאוגרפיה. היא אושרה בסוף שנת  הדוקטורט שלו הנה

אסם ח'מאיסי תחת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, בהנחייתם של פרופ' סנדי קדר ופרופ' ר

 מבחן". עבודת כמקרי ויערות מחצבות בישראל: הערבים בקרב האזרחים סביבתי צדק כותרת "איה

", העבודה בעולם( שקר גלאי) הפוליגרף בבדיקת השימוש" עבודה: בדיני של ד"ר חיידר עוסקת המוסמך

בנוסף, ד"ר חיידר . החיפ באוניברסיטת למשפטים בפקולטה מירוני מוטי' פרופ בהנחיית והיא נכתבה

עוסק בעריכת הדין ומתמחה בדיני איכות הסביבה, בדיני עבודה ובדיני ביטחון סוציאלי. ד"ר חיידר שימש 

בריאות  ושירותי הערבית למחקר הגליל )האגודה באגודת סביבתי לצדק המרכז ומנהל משפטי יועץ בעבר

שורים בנושא הצדק הסביבתי, כמו גם הוא ר( והוא ייצג את אגודת הגליל במספר תיקים ונושאים הק")ע

המשפטים במכללה הספר -ביתהצטרף ד"ר חיידר לסגל החוץ של  2018בשנת  פירסם מאמרים בתחום זה.

 דיני איכות הסביבה ודיני ביטחון סוציאלי.  שם הוא מלמד שני קורסים:האקדמית צפת, 

Dr. Ala Haidar, Adv. 

Dr. Ala Haidar is an adjunct lecturer at the School of in Zefat Academic College. His doctoral 

dissertation is interdisciplinary (law and geography) and it was approved at the University of 

Haifa (Law Faculty) at the end of 2017, under the supervision of Prof. Rasem Khamisi and 

Prof. Sandy Kedar entitled "Environmental injustice among Arab citizens in Israel: quarries 

and forests as case studies". The Master's thesis of Dr. Haidar deals with labor law: "The use 

of polygraph testing in the workplace", written under the supervision of Prof. Moti Mironi at 

Faculty of Law of Haifa University. In addition, Dr. Haidar is law practitioner specialized in 

several fields of law; environmental law, labor law and social security. Dr. Haidar previously 

served as the legal advisor and director of the Center for Environmental Justice at the Galilee 

society, thus representing the Galilee society in a number of cases and issues related to 

environmental justice, as well as publishing articles in this field. In 2018, Dr. Haidar joined 

the School of Law in Zefat Academic College, where he teaches two courses: environmental 

law and social security law. 

 

 

 


