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Haees Sayel Jarjes Mohammed Al-Jowary  

  Date of birth 1/7/1965 

Nationality Iraqi 

Martial status Maraid 
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Number of years in 
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10  

Academic title and 

year of award and   

  B.Sc. : 1989 

 

  Ms.C. : 2009 

 

  PhD: 2017 / Lecture   

Address Mosul university, College of Agriculture and Forestry, Forestry dept.  

Email haees_j@Yahoo.com 

Teaching Courses 1- Undergraduate: 

1- Dendrology   2- Physiology of Woody Plants   3- Plant Taxonomy   4- Natural rangeland 

management   5- Management of wild animals    6- Tourism and parks    7- Principles Of 

Plane And Topographic     8 - Leveling     9-  Graduation research proposal   10 -  Seminars.11- 

forest investment .     

     b-  Graduate: 

1- Advance Dendrology /  Diploma  

2- Advance Dendrology /  Master   

3- Advance seminars 

4- Biodiversity / Diploma  

 

Experience in using computers and the following programs 

  Word, Excel, Power point, SPSS, Statgraphics, and Cluster analysis 

staff in specialized courses in the In addition to training staff and teaching 

classification and diagnosis of plants and how to collect and preserve plant models 

and establish specialized courses in this field. As well as my classification 

Plants for researchers from the Faculties of Pharmacy, Science and others. 
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