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د .ط""الل امل""غرب""ي )خ""برة أك""ادي""مية وع""ملية( ،م""ؤس""س ورئ""يس األك""ادي""مية ال""دول""ية ل""لتدري""ب وال""تطوي""ر ITDA

وأك"ادي"مية ال"تسوي"ق االت"صاالت ال"بري"طان"ية  MarCom Academyوالج"معية ال"سعودي"ة ال"بري"طان"ية ل"لتسوي"ق
واإلدارة  SBMMAورئ"يس تح"ري"ر مج"لة  IJMMAاألك"ادي"مية ،ع"ضو الج"معية ال"بري"طان"ية ل"لتسوي"ق والج"معية
ال""بري""طان""ية ل""إلدارة ومعه""د ال""تسوي""ق ال""بري""طان""ي والج""معية األم""ري""كية ل""لتسوي""ق ،ويح""مل ش""هادة دك""توراه ف""ي
ال ""تسوي ""ق ،وال ""تجارة اإلل ""كترون ""ية م ""ن ج ""ام ""عة ب ""رون ""يل  -امل ""ملكة املتح ""دة ،م ""اجس ""تير ف ""ي إدارة األع ""مال ف ""ي
! ال"تسوي"ق وإدارة ن"ظم امل"علوم"ات م"ن ج"ام"عة ك"نت أوه"اي"و -ال"والي"ات املتح"دة األم"ري"كية ،وب"كال"وري"وس ال"علوم ف"ي
ع"لوم ال"طيران م"ن "ج"ام"عة س"ان"ت ل"وي"س ،ال"والي"ات املتح"دة األم"ري"كية .ب"اإلض"اف"ة إل"ى ذل"ك ،يح"مل ش"هادة ف"ي ال"تعليم وال"تدري"س
ف ""ي ال ""تعليم ال ""عال ""ي م ""ن ج ""ام ""عة ب ""رون ""يل .ف ""ائ ""ز ﺑـﺠﺎﺋـﺰة اﻹﻧـﺠﺎز اﻟـﺴﻔﺎرة اﻟـﺒﺮﯾـﻄﺎﻧـﯿﺔ ﻓـﻲ رﯾـﺎدة اﻷﻋـﻤﺎل ٢٠١٧م ﻟﺨـﺮﯾـﺠﻲ اﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤـﺪة .ك"ان ي"عمل م"ع "ش"رك"ة الخ"طوط ال"جوي"ة ال"سعودي"ة" ف"ي م"جال ال"تسوي"ق" ،م"دي"ر م"رك"ز ال"توظ"يف ف"ي ك"لية إدارة األع"مال
 ،CBAوح""اض""ر ف""ي ج""ام""عة ب""رون""يل وم""حاض""ر ف""ي ك""لية إدارة األع""مال  .CBAه""ذه ال""تجارب زودت""ني ب""قاع""دة م""عرف""ية واس""عة
وش""بكة ات""صال م""ع ال""كثير م""ن ال""جهات داخ""ل وخ""ارج امل""ملكة .وع""الوة ع""لى ذل""ك ،وم""ن خ""الل ال""تعاون م""ع ع""دة ج""ام""عات ف""ي
امل"ملكة املتح"دة وال"والي"ات املتح"دة األم"ري"كية ،والش"رق األوس"ط س"اع"د ف"ي ال"بحوث والنش"ر ف"ي امل"جالت ال"علمي ًة وامل"شارك"ة ف"ي
ال"كثير م"ن امل"ؤت"مرات ،وت"شمل اه"تمام"ات"ه ال"بحثية ال"حال"ية س"لوك ال"تسوق ع"لى اإلن"ترن"ت ،وال"بيع ب"التج"زئ"ة وال"تجارة اإلل"كترون"ية،
برامج الوالء ،واملسؤولية االجتماعية للشركات ،CRM ،التسويق ورضا العمالء والتسويق الرياضي وتسويق الدول واملدن.

املؤهالت التعليمية
شهادة تدريس وتعليم الدراسات العليا
جامعة برونيل 2011
زمالة أكاديمية التعليم العالي
اململكة املتحدة 2012
دكتوراة في التسويق والتجارة اإللكترونية
جامعة Brunel University
2010
ماجستير إدارة أعمال  ،MBAديسمبر 2001م
تخصصني في :نظم املعلومات  -التسويق
جامعه Kent State University, Kent, Ohio, USA
بكالوريوس علوم الطيران ،أغسطس 1996م

تخصص :إدارة طيران
جامعه Saint Louis University, St. Louis, MO, USA
تقدير ممتاز
دبلوم العلوم التطبيقية1993 ،
تخصص :تقنية الطيران واملالحة الجوية
معهد HallMark InsQtute of Technology, San Antonio, Texas, USA
تقدير ممتاز
دبلوم صيانة الطيران التجاري1992 ،
تخصص :هياكل ومحركات
معهد HallMark InsQtute of Technology, San Antonio, Texas, UAS
تقدير ممتاز
ثانوية امللك فهد بمكة
تخصص :علمي  -التقدير – ممتاز

الخبرة العملية
▪

رئيس ومؤسس الجمعية السعودية البريطانية للتسويق واإلدارة SBMMA

▪

مؤسس اكاديمية التسويق واالتصاالت البريطانية MarCom Academy

▪

مؤسس االكاديمية الدولية للتدريب والتطوير ITDA

▪

عضو مجلس أمناء الندوة العاملية للشباب اإلسالمي في اململكة املتحدة.

▪

عضو مجلس أمناء جائزة اإلبتكار وريادة األعمال للمبتعثني في اململكة املتحدة.

▪

رئيس لجنة التحكيم لجائزة اإلبتكار وريادة األعمال للمبتعثني في اململكة املتحدة.

▪

مستشار رئيس التحرير ملجلة الواجهة التابعة للملحقية الثقافية في اململكة املتحدة.

▪

عضو نادي اإلعالميني السعوديني في بريطانيا.

▪

مشرف على احد املجالت الرياضية االلكترونية .2016

▪
2016
ممثل إقليمي لشركة  MGC Sports and REFA Football Academyالبريطانية في الشرق
▪
األوسط.

ممثل إقليمي لشركة  Catalystالبريطانية للتحليل الرياضي الرقمي واإلحصائي في الشرق األوسط

▪

ممثل إقليمي لشركة  ORCAالكندية للتخلص من فائض األطعمة في الشرق األوسط

▪

مستشار ملجموعة  Sacha Orloff Consulting Groupفي اململكة املتحدة والشرق األوسط.

▪

مستشار ملجلس الحج والعمرة البريطاني.

▪

مستشار لشركة  Hajj Peopleالبريطانية.

▪

مدير فعاليات البرنامج الصيفي لإلبداع وريادة األعمال بريطانيا التابع لجامعة ام القرى 2013

▪

مدير فعاليات البرنامج الصيفي لإلبداع وريادة األعمال أمريكا التابع لجامعة ام القرى 2015

▪

إدارة التخطيط والتسويق  -البرامج التشجيعية للمسافرين الدائمني – الخطوط السعودية 2005

▪

مدير )غير متفرغ( للتطوير والتخطيط و العالقات العامة بأكاديمية امللك فهد بلندن 2009-2005

▪

محاضر )غير متفرغ( في جامعة برونيل بلندن 2006-2005

▪

محاضر في كلية إدارة األعمال بجده  CBAقسم التسويق في املواضيع التالية -:2005 - 2002

Consumer Behaviour, Retail Management, Communication and Advertising
▪
Effective Supervision Skills
. مهارات اإلشراف، الدعاية واإلعالن، بيع التجزئة،سلوك املستهلك
▪
.CBA " في كلية إدارة األعمال بجدهCareer Center" مدير مركز التوظيف واملهنة

▪

. في اإلدارة-محاضر غير متفرغ في الجامعة العربية املفتوحة – جده

▪

مشاركات في لجان مختلفة
املشاركة بدعوة خاصة من املعهد امللكي البريطاني للدراسات واألبحاث في ورشة عمل ملناقشة "األمن الغذائي
وتأثيراته على اململكة العربية السعودية" بمشاركة مستشارين من األمم املتحدة والبنك الدولي واملختصني من
.الخليج العربي وسفارة اململكة العربية السعودية في بريطانيا
CBA  بكلية إدارة األعمالMBA عضو فريق تأسيس وتطوير برنامج املاجستير
.املساعد في وضع استراتيجية "تغير ثقافة العمالء الستخدام التذاكر االلكترونية" بالخطوط السعودية
.عضو فريق عمل ذوي االحتياجات الخاصة بالخطوط السعودية إلعداد برنامج خدمة خاصة بهذه الفئة من العمالء
CRM عضو لجنة إدارة عالقات العمالء بالسعودية
م2005 – عضو فريق عمل االتصاالت التسويقية
. هـ1424 عضو لجنة فـريـق الدراسـات و األبحاث لتطوير مؤتمر املبيعات و الخدمات لعام
.(عضو فريق عمل مشروع هندرة العمليات الرئيسية بإدارة البرامج التشجيعية للمسافرين الدائمني )الفرسان

مجالت علمية
•

•

•

•

•

•

European and Mediterranean Conference on Information Systems 2011 (EMCIS11), May
30-31 2011, Athens, Greece. “What Drives consumers’ e-loyalty to Airlines Web Site?
Conceptual Framework and Managerial Implications”, Authors (Talal Al-maghrabi, ITDA
and ABDULLAH BASAHEL, King Abdulaziz University, Saudi Arabia).
British Academy of Management 2011 (BAM 2011) 13-15 September 2011, Aston Business
School, Birmingham, “Antecedents of e-loyalty: the case of airlines in Saudi Arabia”,
Authors (Talal Al-maghrabi and Abeer BinAli, Brunel University; Charles Dennis,
University of Lincoln).
The Academy of Marketing (AM 2011) 5-7 July 2011 University of Liverpool Management
School, “Determinants of Continuance Intention (e-loyalty) for Online Flight Booking – The
Case of Saudi Arabia”, Authors (Talal Al-maghrabi, Abdullah Alghamdi and Saleh Bukari,
Brunel University; Charles Dennis, University of Lincoln).
4th Saudi International Conference 2010 (SIC2010) 30-31/7/2010 Manchester University,
UK. “The Factors Driving Continuance Intention (e-loyalty) of e-Shopping for Flight
Booking in Saudi Arabia”.
International Journal of Marketing and Management Academy (IJMMA) “TTF and TAM in
Online Shopping: An Integrated Model”, Vol. 1, No. 2, pp. 106-125 (Samia Al-Mehmadi and
Talal Al-Maghrabi)
International Journal of Retail & Distribution Management (IJRDM) “What Drives
Consumers’ Continuance Intention to E-Shopping? Conceptual Framework and Managerial

•

•

•

•

•

Implications in The Case off Saudi Arabia”, Vol. 39, No. 12, Authors (Talal Al-maghrabi,
ITDA and Charles Dennis, University of Lincoln).
Journal of Enterprise Information Management (JEIM) “Antecedents of Continuance
Intention to e-Shop: the Case of Saudi Arabia”, Vol. 24 Iss: 1, pp.85 – 111, 2011, Authors
(Talal Al-maghrabi, Charles Dennis, Brunel University & Sue Vaux Halliday, University of
Surrey).
International Journal of Customer Relationship Marketing and Management (IJCRMM)
“The Factors Driving Online Shopping in Saudi Arabia: Regional and Behavioural
Differences among Women” Vol. 1, Issue 2, 2010, Authors (Talal Al-maghrabi & Charles
Dennis).
International Journal of Business Science & Applied Management (IJBSAM) “Driving
Online Shopping: Spending and Behavioural Differences among Women in Saudi Arabia”
Vol. 5, Issue 1, 2010, Authors (Talal Al-maghrabi & Charles Dennis).
International Journal of Business Information Systems (IJBIS), Special Issue [Web Services
and e Commerce] “The Driving Factors of Continuance Online Shopping: Gender
Differences in Behaviour among students in Saudi Arabia”, Vol. 9, Issue 4, 2012, Authors
(Talal Al-maghrabi & Charles Dennis).
International Journal of Business Science & Applied Management (IJBSAM) “Determinants
of Customer Continuance Intention of Online Shopping”, Vol. 6, Issue 1, 2011, Authors
(Talal Al-maghrabi, Charles Dennis, Abeer BinAli, Brunel University & Sue Vaux Halliday,
University of Surrey).

مشاركة في مؤتمرات
•

•

•

•

•

•

British Academy of Management 2012 (BAM 2012) 11-13 September 2012, Cardiff
University, Cardiff, UK, “Modelling the Impact of Perceived Product Evaluation on the
Online Retailers” (Dr. Raed Algarabat, Dr. Talal Almaghrabi, Prof. Charles Dennis).
1st Annual Arab Media Forum in London, 29 October 2011, at London's Brunei Gallery
Lecture Theatre, at the School of Oriental and African Studies (SOAS), UK, “From word-ofmouth to word-of-mouse: the effect of social influence on continuance intention”, Presented
as workshop.
3rd International Colloquium on Place Management, Marketing and Nation Branding, 8th
and 9th September 2011, at Lincoln Business School, the University of Lincoln, Lincoln,
UK, “Can the Spiritual Journey to Makkah Re-Promote the Greatest Civilizations The World
has Ever Known”, (Talal Al-maghrabi and Charles Dennis, University of Lincoln.
British Academy of Management 2011 (BAM 2011) 13-15 September 2011, Aston Business
School, Birmingham, “Antecedents of e-loyalty: the case of airlines in Saudi Arabia”,
Authors (Talal Al-maghrabi and Abeer BinAli, Brunel University; Charles Dennis,
University of Lincoln, Sue V. Halliday, University of Hertfordshire).
The Academy of Marketing (AM 2011) 5-7 July 2011 University of Liverpool Management
School, “Determinants of Continuance Intention (e-loyalty) for Online Flight Booking – The
Case of Saudi Arabia”, Authors (Talal Al-maghrabi, Abdullah Alghamdi and Saleh Bukari,
Brunel University; Charles Dennis, University of Lincoln).
European and Mediterranean Conference on Information Systems 2010 (EMCIS10),
12-13/4/2010 Abu Dhabi, United Arab Emirate. “Adapting TAM and ECT: Continuance
Intention of e-Shopping in Saudi Arabia”.

•
•

•

•

British Academy of Management 2009 (BAM 2009) 15/9/2009 Brighton, UK. “The Factors
Driving Online Shopping in Saudi Arabia: Gender Differences and Behaviour”, Version 3.
European and Mediterranean Conference on Information Systems 2009 (EMCIS09),
13-14/7/2009 Izmer, Turkey. “The Factors Driving Online Shopping in Saudi Arabia:
Gender Differences and Behaviour”, Version 2.
4th Saudi International Conference 2010 (SIC2010) 30-31/7/2010 Manchester University,
UK. “The Factors Driving Continuance Intention (e-loyalty) of e-Shopping for Flight
Booking in Saudi Arabia”.
3rd Saudi International Conference 2009 (SIC2009) 5-6/6/2009 Surrey University, UK.
“The Factors Driving Online Shopping in Saudi Arabia: Gender Differences and
Behaviour”, Version 1.

محكم ألوراق علمية
•

Editor-in-Chief for International Journal of Marketing and Management Academy (IJMMA)
www.ijmma.org.uk

•
•
•
•
•
•
•

International Journal of Retail & Distribution Management (IJRDM) 2011-2012, 2013
British Academy of management (BAM) 2011, 2012
International Journal of Business Science & Applied Management (IJBSAM) 2010-2011
Telecommunications Policy 2010
European and Mediterranean Conference on Information Systems (EMCIS) 2010
British Academy of management (BAM) 2009
European and Mediterranean Conference on Information Systems (EMCIS) 2009

جمعيات علمية
Chartered Marketer
British Academy of management عضو األكاديمية البريطانية لإلدارة
Academy of Marketing عضو أكاديمية التسويق البريطانية
Chartered Institute of Marketing عضو معهد التسويق البريطاني
American Marketing Association عضو جمعية التسويق االمريكية
CREAM عضو الجمعية العلمية للتسويق بجامعة برونيل

•
•
•
•
•
•

أنشطة ومشاركات تطوعية
مؤسس للجمعيات العلمية السعودية في بريطانيا
.مؤسس ومشرف إتحاد رابطة خريجي اململكة املتحدة وبريطانيا
.مؤسس ومشرف برامج وانشطة أصدقاء املرضى – بريطانيا
.إنشاء رابطة الخريجني بأكاديمية امللك فهد
تنظيم املعرض السعودي "السعودية مملكة اإلنسانية" بجامعة برونيل بمناسبة زيارة خادم الحرمني الشريفني
2007  عام25-26 للندن – أكتوبر
2006 عمل معرض السعودية في األسبوع العاملي بجامعة برونيل عام
.عضو اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واسرهم بجده

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

تنظيم اكبر زيارة طالبية للطالب والطالبات بكلية ادارة االعمال لزيارة سجن بريمان بجدة وااللتقاء باملساجني
وتحديث مكتبتهم بالكثير من الكتب العلمية وتطوير الذات.
عضو في الجمعية الخيرية النسائية لأليتام.
عمل الكثير من األنشطه مع كلية إدارة األعمال وقنصليات أمريكا وبريطانيا وفرنسا في جده.
مؤسس ومشرف على انشطة اصدقاء املجتمع بكلية إدارة االعمال . CBA
عضو في جمعية االطفال املعاقني بجدة.
عضو في مركز لست وحدك بجدة.
املشاركة في اليوم العاملي لالعاقة لعام .2004 - 2003
عمل الكثير من األنشطة لتفعيل العمل الجماعي والتطوعي في املجتمع وبني الطالب.
مشرف على لجنة الطلبة السعوديني ملساعدة املهجرين من البوسنة وألبانيا في أوهايو – أمريكا ).(2002-2000

جوائز وشهادات تفوق وتكريم
• اﻟﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻹﻧﺠﺎز ﻓﻲ رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ٢٠١٧م ﻟﺨﺮﯾﺠﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
• مرشح ضمن القائمة النهائية لجوائز السفير البريطاني لخريجي اململكة املتحدة  ٢٠١٧لفئة رواد األعمال.
• حصل بحث What drives consumers’ conQnuance intenQon to e-shopping?: Conceptual
framework and managerial implicaQons in the case of Saudi Arabiaالعلمي في التسوق
اإللكتروني في اململكة العربية السعودية على احد أهم الجوائز وهي جائزة The Emerald LiteraQ
 Network, 2012 Awards for Excellence Highly Commended Award Winnerكأحد أهم األبحاث
علميا عن عام 2012
• تكريم سفارة خادم الحرمني الشريفني وامللحقية الثقافية بلندن للتميز في البحث العلمي خالل حفل الخريجني األول
عام 2010
• تكريم وكالة اإلبداع وريادة األعمال بجامعة أم القرى بعد نجاح برنامج اإلبداع وريادة األعمال في بريطانيا صيف
2013
• تكريم امللحقية الثقافية كرئيس ومؤسس للجمعيات العلمية السعودية في بريطانيا في املؤتمر السعودي الدولي بلندن
2013
• تكريم امللحقية الثقافية بلندن للتفوق العلمي 2010 - 2006
• شهادة شكر من سفير خادم الحرمني الشريفني في بريطانيا األمير محمد بن نواف بمناسبة تنظيم ملتقى العنف
األسري في لندن عام 2010
• شهادة شكر من سفير خادم الحرمني الشريفني في بريطانيا األمير محمد بن نواف بمناسبة تنظيم املعرض
السعودي"السعودية مملكة اإلنسانية" بجامعة برونيل عام 2007
• خطاب شكر من سفير خادم الحرمني الشريفني في بريطانيا االمير محمد بن نواف بمناسبة تنظيم املعرض السعودي
بجامعة برونيل عام 2006
• شهادة شكر وتقدير من رئاسة األندية واملدارس للدورة  28لعام 2009-2008
• إنشاء برنامج "أميالك ابتسامة" " "Miles for Smilesفي الخطوط السعودية.
• تغطية في مجلة عالم السعودية تحت عنوان "نماذج مشرفة" بمناسبة إنشاء برنامج "أميالك ابتسامة " "Miles for
 "Smilesفي الخطوط السعودية.
• شهادة التفوق ومرتبة الشرف 2001م
• شهادة تفوق و تكريم كأحد أفضل الطالب األجانب  Honor Society For InternaQonal Scholarsمن جامعة كنت
في أمريكا 2000
• شهادة التفوق ومرتبة الشرف 1996م

 من منظمة الطيرانFAA 1993  منProfessional AviaQon Maintenance AssociaQon Award جائزة
.األمريكية
HallMark InsQtute of م من1993-1992 " عامOutstanding Aaendance" شهادة التميز باالنضباط وااللتزام
,Technology, San Antonio, Texas
م1993 -1992  لعامGPA شهادة التفوق ومرتبة الشرف كأفضل معدل
.شهادة التفوق ومرتبة الشرف إلنهاء مراحل االبتدائي – املتوسط – الثانوي بتقدير ممتاز
.عدة جوائز تفوق من وزارة التربية والتعليم ملراحل اإلبتدائي واملتوسط والثانوي

•
•
•
•
•

الدورات
2012  لندن،تقديم دورة مهارات الحوار من مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني
Teamwork and Leadership Development, by Quality Side Training, UK, 31st

•
•
.July 2010
Negotiation and Influencing Skills, by Quality Side Training, UK, 29th July
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