د .الصادق معر خلف هللا من مواليد أمدرمان -السودان يف الثالث من ابريل  .٨٦٩١هو النجل الكرب ملوالان معر خلف هللا قايض
احملمكة العليا ابلسودان سابقا و قايض احملمكة املدنية الكربي مبملكة البحرين حاليا .وهو ابن أخ املرحوم الفريق طيار عوض خلف هللا القائد
العام ووزير ادلفاع الس بق جبمهورية السودان.
هاجر د .خلف هللا و هو صغريا مع أرسته ايل البحرين و بعد اكامهل الثانوية البحرينية توجه ايل الوالتا املحدد مالمريكية الكامل دراس حه
اجلامعية .
د .خلف هللا حاصل عيل باكلريوس علوم احلاسوب من جامعة لويزتاان و درجة املاجس حري يف االدار من جامعة مريالند.
حصل د .خلف هللا عيل درجة ادلكحوراه يف علوم مالدار العامة و الس ياسة بدرجة مرتبة الرشف من
جامعة فريجينيا كومونولث .

يشغل د .خلف هللا منصب رئيس اجمللس البحريين مالمرييك و هو جملس اقتصادي يُعين بحدعمي العالقا الس ياس ية و مالقتصادية .
اجمللس البحرين مالمرييك يضم خشصيا أمريكية و حبرينية مرموقة  .كام يشغل د .خلف هللا منصب عضو جملس أمناء معهد هب ي دم ي
الُمناط مبهام الحنس يق بني المم املحدد و الكونغرس مالمرييك .جملس أمناء هب ي دم ي يضم أعضاء يف جمليس الش يوخ و النواب و رجال
أعامل و خشصيا برز يف جماال متعدد يف الوالتا املحدد .
ترأس د .خلف هللا يف السابق معهد فرجينيا للسالم ،جملس ادار مركز ابن رشد العريب مالمرييك ،جملس أمناء املركز مالسال يم و
مدارس اقرأ االسالمية برمشند فريجنيا ،ابالضافة جمللس حوار الدتان جبامعة رمشند .

معل د .خلف هللا مديرا الدار الحطوير جبامعة فريجينيا و أس حاذ ًا بقسم العلوم الس ياس ية .د .خلف هللا يعمل حاليا أس حاذ ًا زائر بقسم
الس ياسة بلكية القانون جامعة البحرين و لكية الس ياسة اخلارجية ابجلامعة المريكية بواش نطن دي يس.
كام يشغل د .خلف هللا منصب عضو جملس أمناء لكية اتيد ووتر و معهد فريجنيا للمتريض .

يكتب د .خلف هللا يف عدد من الصحف مالمريكية و العربية ابنحظام و مهنا ادلييل كولر ،واش نطن اتميز  ،فوكس نيوز ،العربية أون الين ،
حبرين تربيون  ،التام البحرينية  .و معل يف السابق حملال للش ئون العربية و مالفريقية بحلفزيون احلر مالمرييك الناطق ابلعربية.
أس حضيف د .خلف هللا يف أكرث من  ٤٥برانمج تلفزيونيا و اذاعيا يف عدد من احملطا مالمريكية و العربية .كام أجريت معه عرشا
اللقاءا يف الصحف مالمريكية و العربية.

د .خلف هللا هوالرئيس املؤسس ملنحدي البحرين ادلويل اذلي اكن من ضيوفه و املحددثني فيه رئيس وزراء الردن السابق اجملايل ،انئب
رئيس وزراء البحرين ،رئيس اللجنة الوربية ابلكونغرس دان بريتون  ،وزير دفاع بريطانيا السابق ليام فوكس و سفري أمرياك السابق دلي
مالمم املحدد جون بولحون .أيض ًا أرتبط أمسه بتنظمي عدد من املؤمترا ادلولية اكملنحدي ادلويل للرجال القانون و ادلين بوالية يوات  ،حوار
الدتان مالمرييك العاملي ،مؤمتر االيدز يف أفريقيا ابلحعاون مع منظمة مانديال و مالمم املحدد  ،مؤمتر نرص املاجهرين و الالجئني ،مؤمتر
السالم و الحمنية.

شارك د .خلف هللا يف مخسة عرشا وفد رمسيا من الكونغرس للمم املحدد للقاء مالمني العام و جملس المن بصفته عضوا يف جملس أمناء
 . HDIو سيشارك يف أكرب وفد برملاين من الكونغرس يزور مالمم املحدد يف الحاسع من ديسمرب  .٣١٨٢ويضم الوفد ثالثني عضوا من
العضاء السود يف الكونغرس .
كام شارك يف رحال رمسية لعضاء الكونغرس للقاء قاد دول مشلت أزربيجان ،اكزكس حان ،أوزبكس حان ،بورما  ،جنوب أفريقيا،جنوب
السودان،ليبيا ،كينيا ،املغرب ،البحرين ،مرص ،االمارا  ،قطر.

حاصل عيل شهاد تقديرية من الكونغرس مالمرييك يف ٣٣أكحوبر  ، ٣١٨٣رفع العمل المرييك فوق أعيل القبة حتية ل د .خلف هللا
خلدماته يف اجملاال مالنسانية و الحقارب الثقايف بني الوالتا املحدد و العاملُ .سمل العمل ل د .خلف هللا يف جلسة يف الكونغرس خصصت
لحكرمي عدد من كبار الشخصيا مالمريكية يف جماال متعدد .
حاصل عيل درع السالم من حامك فريجنيا خلدماته مبعسكرا الالجئني يف أفريقيا و بوسنيا.
حاصل عيل جوائز تقديرية من مركز السادا -جامعة مريالند  ،جامعة رمشند ،جامعة البحرين  ،أاكدميية ازربيجان ادلبلوماس ية  ،جامعة
الشارقة  ،جامعة ابثني (بروما) ،جامعة اتش ا ابيدجان (ساحل العاج).

