
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1982/1227  رقم الطلب

   12/18/1982  تاريخ الطلب

   1227  رقم البراءة

   method and means for taching and learning handwriting  اسم األختراع

   طريقة ووسائل لتعليم وتعلم الكتابة باليد ( عربى)اسم األختراع 

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

   method and means for taching and learning handwriting  ملخص الوصف الفنى

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

ظروفا  يتعلق هذا االختراع بطريقة مبتكرة لتعليم وتعلم الكتابة اليدوية، بطريقة توجد

 افضل من طرق الفن االسبق لالشخاص الذين لم يكتسبوا ية مهارة في الكتابة باليد

 بحيث يتعود هؤالء على االوضاع الصحيحة لكل من اليد وادوات الكتابة وبالتالي الى

   .ين المكررةتوجيه صحيح لليد بالتمار

   HUNGARY  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 

 

 

 

 

 



 المالك

   فوفيروزى فيجيزى بارى زولجالتا توفالالت ( عربى)اسم المالك 

   المجر 81لينهوسيك يو  9بودابست  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   FOVAROSI VEGYESIPARI SZOLGALTA VALLALAT ( التينى)اسم المالك 

   BUDAPEST IX, LENHOSSEK U.18.HUNGARY ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   جانوس كابولنا ( عربى)اسم المالك 

   المجر 6بودابست هيمزو يو  1039 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   JANOS KAPOLNA ( التينى)اسم المالك 

   BUDAPEST HIMZO U.6. HUNGARY 1039 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   فالير زير ( عربى)اسم المالك 

   المجر 6بيس جوكاز يو  7622 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   VALER CSER ( التينى)اسم المالك 

   PECS JOGASZ U.6. HUNGARY 7622 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   ارباد بارثا ( عربى)اسم المالك 

   المجر 1بيس بابجسي زيس يو  7622 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   ARPAD BARTHA ( التينى)اسم المالك 

   PECS JOGASZ U.6. HUNGARY 7622 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   البرت كوفاز ( عربى)اسم المالك 

   المجر 76بودابست ميسكولسي  1147 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   ALBERT KOVACS ( التينى)اسم المالك 

   BUDAPEST MISKOLCI U.76.HUNGARY 1147 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 



 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   989019/88898ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 المخترعون

   جانوس كابولنا ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   JANOS KAPOLNA ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   فالير زير ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   VALER CSER ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   ارباد بارثا ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   ARPAD BARTHA ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   البرت كوفاز ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   ALBERT KOVACS ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


