
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1980/1172  رقم الطلب

   3/8/1980  تاريخ الطلب

   1172  رقم البراءة

   Marksmanship Training Apparatus  اسم األختراع

   جهاز تدريب على الرمايه ( عربى)اسم األختراع 

   27:عدد الجريدة   30/11/1983  تاريخ النشر

   3/1/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

Apparatus for training in marksmanship which provides positive 

and negative reinforcement of shooting techniques immediately 

after each shot is fired. The reinforcement may take a number of 

forms, preferably comprising a plurality of indications 

concerning each shot fired. The indications may comprise at 

least an approximate indication of where a projectile fired at a 

target has passed relative to the target and/or a positive 

indication of whether the projectile has ricocheted prior to 

reaching the zone of the target. Specific apparatus for 

performing each of these functions is disclosed. Indication may 

also be given concerning whether the trainee marksman is 

correctly gripping the weapon being fired.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)
   جهاز تدريب على الرمايه

   AUSTRALIA  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

  بيانات األسبقية

7908261 AT 08/03/1979 IN UNITED KINGDOM 

7925668 AT 24/07/1979 IN UNITED KINGDOM 

7911721 AT 04/04/1979 IN UNITED KINGDOM 

PD08800 AT 14/05/1979 IN AUSTRALIA   

 



 المالك

   ليمتد( بتي)استراليزيان ترينينغ ايدز  ( عربى)اسم المالك 

   فالون ستريت، البوري، نيوساوث ويلز، استراليا 161من  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Australasian Trainings AIDS (PTY.) LTD ( التينى)اسم المالك 

   161Fallon Street Albury, New South Wales, Australia ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   روبرت باريت فيليبس ( عربى)اسم المالك 

   فليت، قرب الدرشوت هانتز، انجلترا ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Robert Barrett Phillips ( التينى)اسم المالك 

   Fleet, Near Aldershoot, Hants, England ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   ليندزاي تشارلز نايت ( عربى)اسم المالك 

   فالون ستريت، البوري، نيوساوث ويلز، استراليا161 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Lindsay Charles Knight ( التينى)اسم المالك 

   161Fallon Street Albury, New South Wales, Australia ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   وليام هنري بوير ( عربى)اسم المالك 

   نوتنجهام رود، رانفيلد فارنهام، سيرى، انجلترا9 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   William Bowyer ( التينى)اسم المالك 

   9Tongham Road, Runfeld, Farnham Surray, England ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   بروس موكسلي ( عربى)اسم المالك 

   هاركوت درايف ايرلي، ريدينغ، انجلترا 62 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Bruce Moxley ( التينى)اسم المالك 

   62Harcourt Drive, Earley, Reading England ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 



 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   019019/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   روبرت باريت فيليبس ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Robert Barrett Phillips ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   وليام هنري بوير ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   William Bowyer ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   بروس موكسلي ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Bruce Moxley ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   ليندزاي تشارلز نايت ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Lindsay Charles Knight ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


