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 ITDA نـبذه عـامـة  د. طــالل املــغربــي (خــبرة أكــاديــمية وعــملية)، مــؤســس ورئــيس األكــاديــمية الــدولــية لــلتدريــب والــتطويــر
وأكـاديـمية الـتسويـق االتـصاالت الـبريـطانـية Academy	MarCom والجـمعية الـسعوديـة الـبريـطانـية لـلتسويـق 
واإلدارة SBMMA ورئـيس تحـريـر مجـلة IJMMA األكـاديـمية، عـضو الجـمعية الـبريـطانـية لـلتسويـق والجـمعية 
الــبريــطانــية لــإلدارة ومعهــد الــتسويــق الــبريــطانــي والجــمعية األمــريــكية لــلتسويــق، ويحــمل شــهادة دكــتوراه فــي 
الــــتسويــــق، والــــتجارة اإللــــكترونــــية مــــن جــــامــــعة بــــرونــــيل - املــــملكة املتحــــدة، مــــاجســــتير فــــي إدارة األعــــمال فــــي 
الـتسويـق وإدارة نـظم املـعلومـات مـن جـامـعة كـنت أوهـايـو- الـواليـات املتحـدة األمـريـكية، وبـكالـوريـوس الـعلوم فـي 
عـلوم الـطيران مـن "جـامـعة سـانـت لـويـس، الـواليـات املتحـدة األمـريـكية. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، يحـمل شـهادة فـي الـتعليم والـتدريـس 
فـــي الـــتعليم الـــعالـــي مـــن جـــامـــعة بـــرونـــيل. فـــائـــز بـجائـزة اإلنـجاز الـسفارة الـبریـطانـیة فـي ریـادة األعـمال ٢٠١٧م لخـریـجي الـمملكة 
المتحـدة. كـان يـعمل مـع "شـركـة الخـطوط الـجويـة الـسعوديـة" فـي مـجال الـتسويـق، "مـديـر مـركـز الـتوظـيف فـي كـلية إدارة األعـمال 
CBA، وحــاضــر فــي جــامــعة بــرونــيل ومــحاضــر فــي كــلية إدارة األعــمال CBA. هــذه الــتجارب زودتــني بــقاعــدة مــعرفــية واســعة 
وشــبكة اتــصال مــع الــكثير مــن الــجهات داخــل وخــارج املــملكة. وعــالوة عــلى ذلــك، ومــن خــالل الــتعاون مــع عــدة جــامــعات فــي 
املـملكة املتحـدة والـواليـات املتحـدة األمـريـكية، والشـرق األوسـط سـاعـد فـي الـبحوث والنشـر فـي املـجالت الـعلميًة واملـشاركـة فـي 
الـكثير مـن املـؤتـمرات، وتـشمل اهـتمامـاتـه الـبحثية الـحالـية سـلوك الـتسوق عـلى اإلنـترنـت، والـبيع بـالتجـزئـة والـتجارة اإللـكترونـية، 

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
	Brunel	University جامعة

	2010
  

ماجستير إدارة أعمال MBA، ديسمبر 2001م 
تخصصني في: نظم املعلومات - التسويق 

	Kent	State	University,	Kent,	Ohio,	USA جامعه

بكالوريوس علوم الطيران، أغسطس 1996م

!

mailto:talalalmaghrabi@yahoo.com


تخصص: إدارة طيران
Saint	Louis	University,	St.	Louis,	MO,	USA جامعه

تقدير ممتاز

دبلوم العلوم التطبيقية، 1993
تخصص: تقنية الطيران واملالحة الجوية

HallMark	InsQtute	of	Technology,	San	Antonio,	Texas,	USA معهد
تقدير ممتاز

دبلوم صيانة الطيران التجاري، 1992
تخصص: هياكل ومحركات

HallMark	InsQtute	of	Technology,	San	Antonio,	Texas,	UAS معهد
تقدير ممتاز

ثانوية امللك فهد بمكة
تخصص: علمي - التقدير – ممتاز

الخبرة العملية 
SBMMA رئيس ومؤسس الجمعية السعودية البريطانية للتسويق واإلدارة ▪ 

MarCom Academy  مؤسس اكاديمية التسويق واالتصاالت البريطانية ▪
ITDA مؤسس االكاديمية الدولية للتدريب والتطوير ▪

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. ▪

ممثل إقليمي لشركة Catalyst البريطانية للتحليل الرياضي الرقمي واإلحصائي في الشرق األوسط  ▪
2016

ممثل إقليمي لشركة MGC Sports and REFA Football Academy البريطانية في الشرق  ▪
األوسط.

ممثل إقليمي لشركة ORCA الكندية للتخلص من فائض األطعمة في الشرق األوسط ▪
مستشار ملجموعة Sacha Orloff Consulting Group  في اململكة املتحدة والشرق األوسط. ▪

مستشار ملجلس الحج والعمرة البريطاني. ▪
مستشار لشركة Hajj People البريطانية. ▪

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 CBA قسم التسويق في املواضيع التالية 2002 - 2005:- ▪



 Consumer Behaviour, Retail Management, Communication and Advertising ▪
Effective Supervision Skills

سلوك املستهلك، بيع التجزئة، الدعاية واإلعالن، مهارات اإلشراف. ▪
.CBA في كلية إدارة األعمال بجده "Career Center" مدير مركز التوظيف واملهنة ▪

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

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 األعمال MBA 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
عضو فريق عمل االتصاالت التسويقية – 2005م 

عضو لجنة فـريـق الدراسـات و األبحاث لتطوير مؤتمر املبيعات و الخدمات لعام 1424 هـ. 
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 

http://marcomacademy.co.uk/ijmma/TTF-and-TAM-in-Online-Shopping-An-Integrated-Model.pdf%22%20%5Co%20%22TTF-and-TAM-in-Online-Shopping-An-Integrated-Model%22%20%5Ct%20%22_blank
http://marcomacademy.co.uk/ijmma/TTF-and-TAM-in-Online-Shopping-An-Integrated-Model.pdf%22%20%5Co%20%22TTF-and-TAM-in-Online-Shopping-An-Integrated-Model%22%20%5Ct%20%22_blank


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-of-
mouth 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”.  

http://www.linkedin.com/redirect?url=http://www.youtube.com/watch?v=MOr-IQav2AY&feature=channel_video_title&urlhash=hHUq%22%20%5Co%20%22New%20window%20will%20open%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.linkedin.com/redirect?url=http://www.youtube.com/watch?v=MOr-IQav2AY&feature=channel_video_title&urlhash=hHUq%22%20%5Co%20%22New%20window%20will%20open%22%20%5Ct%20%22_blank


• 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  •

للندن – أكتوبر 26-25 عام 2007 
عمل معرض السعودية في األسبوع العاملي بجامعة برونيل عام 2006  •

عضو اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واسرهم بجده.  •

http://www.ijmma.org.uk


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.  •

 . CBA مؤسس ومشرف على انشطة اصدقاء املجتمع بكلية إدارة االعمال •

عضو في جمعية االطفال املعاقني بجدة.  •

عضو في مركز لست وحدك بجدة.  •

املشاركة في اليوم العاملي لالعاقة لعام 2003 - 2004.  •

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 اإلنجاز في ریادة األعمال ٢٠١٧م لخریجي المملكة المتحدة. •
مرشح ضمن القائمة النهائية لجوائز السفير البريطاني لخريجي اململكة املتحدة ٢٠١٧ لفئة رواد األعمال. •
•	What	drives	consumers’	conQnuance	intenQon	to	e-shopping?:	Conceptual حصل بحث

Arabia	Saudi	of	case	the		in	implicaQons	managerial	and	frameworkالعلمي في التسوق 
	The	Emerald	LiteraQ اإللكتروني في اململكة العربية السعودية على احد أهم الجوائز وهي جائزة

Winner	Award	Commended	Excellence Highly	for	Awards	2012	Network, كأحد	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 2006 - 2010 •
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 28 لعام 2009-2008 •
إنشاء برنامج "أميالك ابتسامة" "Smiles	for	Miles" في الخطوط السعودية.•
•	Miles	for" " تغطية في مجلة عالم السعودية تحت عنوان "نماذج مشرفة" بمناسبة إنشاء برنامج "أميالك ابتسامة

Smiles" في الخطوط السعودية. 
شهادة التفوق ومرتبة الشرف 2001م •
شهادة تفوق و تكريم كأحد أفضل الطالب األجانب Scholars	InternaQonal	For	Society	Honor من جامعة كنت •

في أمريكا 2000 
شهادة التفوق ومرتبة الشرف 1996م•
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جائزة Award	AssociaQon	Maintenance	AviaQon	Professional من  FAA 1993 من منظمة الطيران •
األمريكية. 

•	HallMark	InsQtute	of عام 1992-1993م من "Outstanding	Aaendance" شهادة التميز باالنضباط وااللتزام
 	,Technology,	San	Antonio,	Texas

شهادة التفوق ومرتبة الشرف كأفضل معدل GPA لعام 1992- 1993م •
شهادة التفوق ومرتبة الشرف إلنهاء مراحل االبتدائي – املتوسط – الثانوي بتقدير ممتاز. •
عدة جوائز تفوق من وزارة التربية والتعليم ملراحل اإلبتدائي واملتوسط والثانوي. •

الدورات
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 Jeddah Economic Forum “Capacity Building”, Saudi Arabia, 2005 •

 IATA Conference in “Building on that Competitive Edge Called Loyalty”, •
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