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بكــه للتعليــم هــي شــركة رائــدة فــي تقديــم خدمــات التعليــم المهنــي والتطويــر. بفريقنــا المكــون مــن المحترفيــن والخبــراء المعتمديــن فــي 

مختلــف تخصصــات األعمــال، ندعــم المتعلميــن طــوال رحلتهــم التعليميــة لتحقيــق االحترافية واالرتقــاء الوظيفي.

ــا للمتعلميــن لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن  تــم تصميــم المحتــوى الخــاص بنــا مــن قبــل خبــراء معتمديــن ليكــون شــاماًل وموجــًزا وتفاعلًي

تجربتهــم ومواكبــة أحــدث التوجهــات فــي عالــم األعمــال الحديــث.

نحــرص علــى تقديــم خدمــات التعلــم المهنــي التــي يتــم اختيارهــا بعنايــة ومواءمتهــا مــع عالــم األعمــال المعاصــر بواســطة خبــراء المجــال 

إلنتــاج محتــوى لذلــك فــإن فريــق التطويــر يعمــل ليــاًل ونهــاًرا لتســخير الشــراكات العالميــة فــي إعــداد مجموعــة مــن الــدورات المعتمــدة 

دولًيــا فــي مختلــف المجــاالت المهنيــة.

نقــدم لــك أيًضــا طــرق مرنــة للتعلــم فيمكنــك االختيــار بيــن أوناليــن مباشــر والدراســة الذاتيــة أو الدراســة فــي قاعــات التدريــب، وبالتالــي 

يتمكــن كل شــخص طمــوح مــن الســعي نحــو شــغفه وتنميــة خبرتــه المهنيــة بمــا يتوافــق مــع جــدول أعمالــه. لــذا، بكــه هــي وجهتــك األولــى 

للحصــول علــى شــهادة معتمــدة دولًيــا، مقدمــة بطريقــة تفاعليــة لســهولة اســتيعاب المــادة التعليميــة باإلضافــة إلــى تقديــم مئــات 

األســئلة للتدريــب قبــل االختبــار.

عن بكه
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دورة تدريبية 

كفاءة تم بناؤها 

عميل

مشروع مدرب

+1,000

+20,000

+300

+600 +80

بكه
في أرقام
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لماذا بكه؟

 خبرة أكثر من 10
سنوات

خبرتنا في بناء الكفاءات أسست لدينا 

فهمًا عميقًا في مجال التعليم لتقديم 

أفضل تجربة للمتعلم

 مرونة في
التعلم

نتميز بمرونتنا! اختر الوقت والطريقة 
المناسبة للتعلم أينما كنت وفي 

أي وقت

ضمان استرداد 
الرسوم

تضمن لك سياسة الدفع الخاصة بنا 
استرداد الرسوم خالل فترة معينة في 

حال رغبتم بذلك

معتمدون دوليًا

حاصلون على اعتمادات دولية من 
الجهات التي ُتقدم أفضل الممارسات 

العالمية في مجاالتهم العلمية
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الموارد البشرية
شهادة CIPD المستوى الثالث التأسيسي في ممارسة شؤون الموظفين •

دبلوم CIPD المستوى الخامس المشارك في التعلم والتطوير التنظيمي •

دبلوم CIPD المستوى الخامس المشارك في إدارة األفراد •

• CIPD L7 دبلوم التعلم والتطوير االستراتيجي المستوى السابع المتقدم

• CIPD L7  دبلوم اإلدارة االستراتيجية لألفراد المستوى السابع المتقدم

• PHRi™ محترف موارد بشرية

• SPHRi™ محترف موارد بشرية أول

• aPHRi™ محترف موارد بشرية مشارك

إدارة المشاريع
• CAPM® مقدمة في إدارة المشاريع

• PMP® إدارة المشاريع اإلحترافية

• PRINCE2® إدارة المشاريع في البيئة المحكمة

• PMI-ACP® ممارس منهجية أجايل المحترف

• PfMP® إدارة المحافظ االحترافية

• PMI-SP® إدارة جدولة المشاريع

• MSP® إدارة البرامج الناجحة

• P3O® إدارة مكاتب المشاريع, البرامج, المحافظ

• RMP® إدارة المخاطر اإلحترافية

• PgMP® إدارة البرامج االحترافية

مايكروسوفت بروجيكت •

• M_o_R® إدارة المخاطر

• MoV® إدارة القيمة

• M_o_P® إدارة المحافظ

إدارة المشاريع المرنة  •
PRINCE2 Agile®

• P6 بريمافيرا

برامج التدريب المهنية

04

تحليل األعمال
• ECBA™ مقدمة في تحليل األعمال

• CBAP® محترف تحليل األعمال معتمد• PMI-PBA® محترف تحليل األعمال

• IIBA - CCA شهادة تحليل األمن السيبراني

• IIBA®-CBDA شهادة تحليل بيانات األعمال

• IIBA - AAC® شهادة تحليل األعمال أجايل • CCBA® القدرة على تحليل األعمال
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https://bakkah.com/ar/sessions/cipd-level3-foundation-certificate-in-people-practice
https://bakkah.com/ar/sessions/cipd-level3-foundation-certificate-in-people-practice
https://bakkah.com/ar/sessions/cipd-level5-associate-diploma-in-organisational-learning-and-development
https://bakkah.com/ar/sessions/cipd-level5-associate-diploma-in-organisational-learning-and-development
https://bakkah.com/ar/sessions/cipd-level5-associate-diploma-in-people-management
https://bakkah.com/ar/sessions/cipd-level5-associate-diploma-in-people-management
https://bakkah.com/ar/sessions/cipd-level7-advanced-diploma-in-strategic-learning-and-development
https://bakkah.com/ar/sessions/cipd-level7-advanced-diploma-in-strategic-learning-and-development
https://bakkah.com/ar/sessions/cipd-level7-advanced-diploma-in-strategic-people-management
https://bakkah.com/ar/sessions/cipd-level7-advanced-diploma-in-strategic-people-management
https://bakkah.com/ar/sessions/phri
https://bakkah.com/ar/sessions/phri
https://bakkah.com/ar/sessions/sphri/self-study
https://bakkah.com/ar/sessions/sphri/self-study
https://bakkah.com/ar/sessions/aphri
https://bakkah.com/ar/sessions/aphri
https://bakkah.com/ar/sessions/capm
https://bakkah.com/ar/sessions/capm
https://bakkah.com/ar/sessions/pmp
https://bakkah.com/ar/sessions/pmp
https://bakkah.com/ar/sessions/prince2/self-study
https://bakkah.com/ar/sessions/prince2/self-study
https://bakkah.com/ar/sessions/pmi-acp
https://bakkah.com/ar/sessions/pmi-acp
https://bakkah.com/ar/sessions/pfmp
https://bakkah.com/ar/sessions/pfmp
https://bakkah.com/ar/sessions/pmi-sp
https://bakkah.com/ar/sessions/pmi-sp
https://bakkah.com/ar/sessions/msp
https://bakkah.com/ar/sessions/msp
https://bakkah.com/ar/sessions/p3o
https://bakkah.com/ar/sessions/p3o
https://bakkah.com/ar/sessions/rmp
https://bakkah.com/ar/sessions/rmp
https://bakkah.com/ar/sessions/pgmp
https://bakkah.com/ar/sessions/pgmp
https://bakkah.com/ar/sessions/microsoft-project-2013-2016
https://bakkah.com/ar/sessions/mor
https://bakkah.com/ar/sessions/mor
https://bakkah.com/ar/sessions/mov-course-new
https://bakkah.com/ar/sessions/mov-course-new
https://bakkah.com/ar/sessions/mop
https://bakkah.com/ar/sessions/mop
https://bakkah.com/ar/sessions/prince2-agile
https://bakkah.com/ar/sessions/prince2-agile
https://bakkah.com/ar/sessions/prince2-agile
https://bakkah.com/ar/sessions/primavera
https://bakkah.com/ar/sessions/primavera
https://bakkah.com/ar/sessions/ecba
https://bakkah.com/ar/sessions/ecba
https://bakkah.com/ar/sessions/cbap
https://bakkah.com/ar/sessions/cbap
https://bakkah.com/ar/sessions/pmi-pba
https://bakkah.com/ar/sessions/pmi-pba
https://bakkah.com/ar/sessions/certificate-in-cybersecurity-analysis-iiba-cca
https://bakkah.com/ar/sessions/certificate-in-cybersecurity-analysis-iiba-cca
https://bakkah.com/ar/sessions/iiba-cbda
https://bakkah.com/ar/sessions/iiba-cbda
https://bakkah.com/ar/sessions/agile-analysis-certification-iiba-aac
https://bakkah.com/ar/sessions/agile-analysis-certification-iiba-aac
https://bakkah.com/ar/sessions/ccba
https://bakkah.com/ar/sessions/ccba


برامج التدريب المهنية

حوكمة نظم المعلومات وإدارة الخدمات
• ITIL® 4 Foundation مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات

• COBIT®5 Foundation  أساسيات حوكمة تقنية المعلومات

• ITIL 4® DSV متخصص تعزيز قيمة أصحاب المصلحة

• ITIL-DPI استراتيجي: توجيه وتخطيط وتحسين ITIL 4 خبير

دورة متخصص ITIL: االستدامة في التكنولوجيا الرقمية  •دورة متخصص ITIL: اكتساب الخدمات السحابية وإدارتها •
وتكنولوجيا المعلومات

• CompTIA A+ (Core 1(

• CompTIA Security+• CompTIA A+ (core2(

• CompTIA Network+

• HVIT تكنولوجيا المعلومات عالية السرعة ITIL 4 متخصص

• DevOps أساسيات التطوير والعمليات

• DevOps قيادة التطوير والعمليات

• ITIL 4 CDS متخصص إنشاء وتسليم ودعم

إدارة سالسل االمداد
• (CSCP( محترف ُمعتمد سلسلة التوريد

• (CLTD( وزيع قل والتَّ  ُمعتمد في الخدمات اللوجستّية والنَّ

• (CPIM I( ُمعتمد في إدارة اإلنتاج والمخزون - الجزء األول

• (CPIM II( ُمعتمد في إدارة اإلنتاج والمخزون - الجزء الثاني

05

تحول األعمال
• AgileSHIFT® أجايل شفت
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https://bakkah.com/ar/sessions/itil-foundation
https://bakkah.com/ar/sessions/itil-foundation
https://bakkah.com/ar/sessions/cobit-5
https://bakkah.com/ar/sessions/cobit-5
https://bakkah.com/ar/sessions/itil-drive-stakeholder-value
https://bakkah.com/ar/sessions/itil-drive-stakeholder-value
https://bakkah.com/ar/sessions/itil-4-strategist-direct-plan-and-improve
https://bakkah.com/ar/sessions/itil-4-strategist-direct-plan-and-improve
https://bakkah.com/ar/sessions/itil-specialist-acquiring-managing-cloud-services
https://bakkah.com/ar/sessions/itil-specialist-acquiring-managing-cloud-services
https://bakkah.com/ar/sessions/itil-specialist-sustainability-in-digital-it
https://bakkah.com/ar/sessions/itil-specialist-sustainability-in-digital-it
https://bakkah.com/ar/sessions/itil-specialist-sustainability-in-digital-it
https://bakkah.com/ar/sessions/comptia-a-core-1
https://bakkah.com/ar/sessions/comptia-a-core-1
https://bakkah.com/ar/sessions/comptia-security
https://bakkah.com/ar/sessions/comptia-security
https://bakkah.com/ar/sessions/comptia-a-core-2
https://bakkah.com/ar/sessions/comptia-a-core-2
https://bakkah.com/ar/sessions/comptia-network
https://bakkah.com/ar/sessions/comptia-network
https://bakkah.com/ar/sessions/itil-4-specialist-high-velocity-it-hvit
https://bakkah.com/ar/sessions/itil-4-specialist-high-velocity-it-hvit
https://bakkah.com/ar/sessions/devops-fundamentals
https://bakkah.com/ar/sessions/devops-fundamentals
https://bakkah.com/ar/sessions/devops-leadership
https://bakkah.com/ar/sessions/devops-leadership
https://bakkah.com/ar/sessions/itil-cds-course
https://bakkah.com/ar/sessions/itil-cds-course
https://bakkah.com/ar/sessions/cscp
https://bakkah.com/ar/sessions/cscp
https://bakkah.com/ar/sessions/cltd
https://bakkah.com/ar/sessions/cltd
https://bakkah.com/ar/sessions/cpim
https://bakkah.com/ar/sessions/cpim
https://bakkah.com/ar/sessions/cpim-part-2
https://bakkah.com/ar/sessions/cpim-part-2
https://bakkah.com/ar/sessions/agileshift
https://bakkah.com/ar/sessions/agileshift


إدارة الجودة

منهجية لين ستة سيجما ®Lean Six Sigma – الحزام األصفر •

منهجية لين ستة سيجما ®Lean Six Sigma – الحزام األخضر •

منهجية لين ستة سيجما ®Lean Six Sigma – الحزام األسود •

•  ISO 9001 – QMS مقدمة في تدقيق أنظمة إدارة الجودة

•  ISO 9001 – QMS مبادئ تدقيق أنظمة إدارة الجودة

•  ISO 9001 – QMS مدقق رئيسي - تدقيق أنظمة إدارة الجودة

•  ISO 45001 – OHSMS مقدمة في نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

• ISO 45001 – OHSMS مبادئ نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

•  ISO 45001 – OHSMS مدقق رئيسي - نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

•  ISO 22301 – BCMS مقدمة في نظام إدارة استمرارية األعمال

•  ISO 22301 – BCMS مبادئ نظام إدارة استمرارية األعمال

•  ISO 22301 – BCMS مدقق رئيسي - نظام إدارة استمرارية األعمال

•  ISO14001 – EMS مقدمة في نظم اإلدارة البيئية

•  ISO14001 – EMS مبادئ نظم اإلدارة البيئية

•  ISO14001 – EMS مدقق رئيسي - نظم اإلدارة البيئية

برامج التدريب المهنية

06

إدارة التغيير
• CCMP ™ برنامج محترف إدارة التغيير المعتمد
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https://bakkah.com/ar/sessions/lean-six-sigma-yellow-belt
https://bakkah.com/ar/sessions/lean-six-sigma-yellow-belt
https://bakkah.com/ar/sessions/lean-six-sigma-green-belt
https://bakkah.com/ar/sessions/lean-six-sigma-green-belt
https://bakkah.com/ar/sessions/lean-six-sigma-black-belt
https://bakkah.com/ar/sessions/lean-six-sigma-black-belt
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-9001-introduction
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-9001-introduction
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-9001-foundation
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-9001-foundation
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-9001-lead-auditor 
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-9001-lead-auditor 
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-45001-introduction-ohsms 
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-45001-introduction-ohsms 
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-45001-foundation-ohsms
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-45001-foundation-ohsms
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-45001-lead-auditor-ohsms
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-45001-lead-auditor-ohsms
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-22301-introduction-bcms
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-22301-introduction-bcms
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-22301-foundation-bcms
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-22301-foundation-bcms
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-22301-lead-auditor-bcms
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-22301-lead-auditor-bcms
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-14001-introduction-ems
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-14001-introduction-ems
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-14001-foundation-ems
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-14001-foundation-ems
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-14001-lead-auditor-ems 
https://bakkah.com/ar/sessions/iso-14001-lead-auditor-ems 
https://bakkah.com/ar/sessions/the-certified-change-management-professional-program
https://bakkah.com/ar/sessions/the-certified-change-management-professional-program


طريقـــــــــــة
التدريــــــــب
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)Classroom( في قاعات التدريب

التركيز

مخصص

تفاعلي

مريح

ب إيالء اهتمام  كافي الحتياجات كل متدرب  يستطيع المدرِّ

على حدى، كما يركز المتدربون على ما يتم تدريسه بعيًدا عن أية 

مشتتات.

مصمم لتلبية احتياجات الموظفين بالتحديد والتركيز على 

أهداف العمل والسعي لتحقيقها.

يعمل على تعزيز مفهوم العمل الجماعي لدى المتدربين من 

أقسام مختلفة وتشجيعهم على التفاعل مع المدرب.

ن من إجراء مناقشات  يوفر بيئة تعليمية آمنة وهادئة تمكِّ

صحية لتبادل وجهات النظر والتعلم من الغير.

06
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)Live Online( األونالين مباشر

دعم الخبراء

المرونة

تقرير اإلنجاز

تكلفة مجدية

يقدم البرنامج مدرب محترف باإلضافة إلى فريق الدعم 

التقني للرد على أي استفسار وتوفر خاصية الدردشة للتفاعل 

مع المدرب.

يساعد نظام األونالين مباشر المتدربين على تكييف التدريب 

مع نمط حياتهم وجدول أعمالهم.

ســتتمكن مــن تتبــع أداء موظفيــك والتعــرف علــى آرائهــم خــالل 

تجربتهــم التعليميــة عبــر تقريــر اإلنجــاز الــذي يتضمــن الحضــور 

والمشــاركة والتقييــم.

علــى  التنقــل  وتكاليــف  الوقــت  توفيــر  علــى  التدريــب  يعمــل 

المــواد  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  توفيــر  خــالل  مــن  المتدربيــن 

باإلنترنــت. اتصــال  لديــه  شــخص  ألي  التدريبيــة 
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)Self Paced( الدراسة الذاتية

سهولة الوصول 

الممارسة

يتناسب مع جدول أعمالك

أسعار تنافسية

يتيح نظام الدراسة الذاتية للطالب فرصة التعمق في 

الموضوع من خالل الوصول إلى المواد التدريبية في أي 

وقت وفي أي مكان.

إلى جانب المواد التعليمية سيكون لديك تمارين واختبارات 

تدريبية، ومحاكيات االختبار، ودراسات حالة. 

يتيح للمتدرب إمكانية تنظيم وقته وإتمام التدريب حسب 

جدوله الشخصي وأوقات تفرغه. 

إمكانيــة الوصــول إلــى المحتــوى المصمــم مــن خبــراء المجــال 

بأفضــل األســعار.
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حــــلــــــول
مخصصة
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نموذج كفاءات بكه للتعليم

سلوكية
ت ال

الكفاءا

ية
قن

الت
ت 

اءا
كف

ال

الكفاءات العقلية

الكفاءات المطلوبة لتكون محترًفا فعااًل في 

وظيفة معينة

مثال: فهرس التعلم، المهارات اللفظية

الكفاءات التي تركز على مهمة أو وظيفة محددة 

وتنطوي على تطبيق المعرفة والمهارات المتخصصة

الكفاءات التي تشمل المعرفة والمهارات والعمليات المرتبطة 

بالتنمية الفكرية

مثال: مستوى الطاقة، التواصل االجتماعي

مثال: إدارة المشروع، إعداد التقارير المالية
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لماذا الكفاءات؟

تقع الكفاءات في صميم إدارة المواهب االستراتيجية من خالل توفير لغة مشتركة التخاذ قرارات واقعية بشأن المواهب وإعطاء األولوية 
الستثمارات المواهب وغيرها.

استراتيجية 
المواهــــب

إدارة األداء

التوظيف 
واإلعداد

تخطيط القوى 
العاملة

تخطيط 
التعاقب 
الوظيفي

التطوير 
الوظيفي

التعلم 
والتطور

توجيه نقاشات أداء واضحة 

ومنظمة

توفير أساس للتوظيف االستراتيجي 

ووضع توقعات واضحة لألداء

السماح بقياس العرض على المواهب مقابل 

الكفاءات المحددة مسبًقا لفترة زمنية 

تمكين مواءمة القوى العاملة مع 

متطلبات الدور المستقبلي وإنشاء 

استراتيجية تنفيذ للقيادة

المساعدة في تحديد األهداف 

للتطوير الوظيفي المرغوب

المساعدة في تحديد الفجوات في 

المهارات من أجل تحقيق أهداف 

التعلم والتطوير
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إطار الكفاءات

خبير
ر )المعرفة(التحليلالتركيب التذكُّ الفهمالتطبيقالتقييم

مبتدئمحترف

تصنيف بلوم

3 مستويات مهنية
كُّر

تذ
ال هم

لف
ا يذ
نف

الت يل
حل

الت يم
قي

الت ب
كي

لتر
ا
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التحليلالتصميمالتطويرالتقديمالتحسين

نموذج التدريب )AD3O( لدى بكه للتعليم

نموذج )AD3O(  هو إطار عمل صممته بكه للتعليم لتطوير المواد التدريبية لجميع الدورات. يتم تطوير النموذج من خالل دراسة 
أفضل نماذج التصميم التعليمي ومواءمتها لتناسب أهداف بكه للتعليم.

توصلنا أخيًرا إلى نموذج  )AD3O( الذي يعني:
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نموذج بكه التعليمي

التحليل

التصميم

التطوير

التسليم

التحسين

تحديد مصادر التعلم

تصميم هيكل التعلم

تطوير دليل المدرب

إعداد المدرب

تقييم الدورة

تصميم وحدات التعلم

تطوير التقييمات )قبل وبعد(

فهم المتدربين

تحسين دورة التعلم

تطوير مقاييس الكفاءة

تحديد متطلبات المدرب

تطوير دليل المتعلم

تهيئة بيئة التعلم

تحديد طرق التعلم

تطوير خطة تنفيذ التعلم

تنفيذ جلسة التعلم

تحديد متطلبات بيئة التعلم

تحديد الجمهور المستهدف للتعلم

تحديد الكفاءات المستهدفةتحديد أهداف التعلم
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خبراء في التدريب

تطوير الدورات التدريبية 
من خالل نموذج موحد

نهج خاص لتقييم واعتماد المدربين
وفق المعايير الدولية

خبراء احترافيون وتجارب 
ناجحة في بناء الشراكات

خبرة مثبتة في التدريب 
واالستشارات اإلدارية

خبرة في استخدام أفضل 
األساليب واألدوات التدريبية

تطبيق أعلى معايير
تقديم التدريب

خبرة عملية في تخفيض 
التكاليف التشغيلية
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شركاؤنا
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عمالؤنا
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ندعــم المجتمــع مــن خــالل بــذل الجهــود لمســاعدة القطــاع غيــر الربحــي، والجمعيــات 

مــن  كجــزء  عقليــة.  أو  جســدية  إعاقــات  مــن  يعانــون  الذيــن  واألشــخاص  الخيريــة، 

مســؤوليتنا االجتماعيــة، نجعــل جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا متاحــة بشــكل أكبــر مــن خــالل 

تقديمهــا بتكلفــة منخفضــة أو بــدون تكلفــة لألشــخاص والمنظمــات.

مجتمعنا

بيئتنا

موظفينا

شركاؤنا

لتخفيــف آثــار األعمــال علــى البيئــة من خالل اســتخدام الطاقة المســتدامة واالســتخدام 

الرشــيد للميــاه وإعــادة التدويــر وتصريف النفايات بالشــكل الصحيح.

نقــدم للموظفيــن بيئــة عمــل صحيــة ليعملــو بشــكل مريــح ويقدمــوا أداء أفضــل، كمــا 

نقــدم للموظفيــن فرصــة للنمــو، وتعزيــز مهاراتهــم ومعارفهــم ليصبحــوا أعضــاء منتجيــن 

فــي المنظمــة والمجتمــع

سيتم منح ٪10 من صافي أرباح بكه لخدمة برنامج المسؤولية االجتماعية 

ومبادراته.

1

2

3

18

22 // 23



9 2 0 0 0 3 9 2 8
1 1 2 1 0 1 1 4 1

/ BAKKAHINC

contactus@bakkah.net.sa
w w w . b a k k a h . c o m

http://www.bakkah.com

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Button 3: 
	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 7: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 4: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 25: 
	Button 26: 
	Button 27: 
	Button 28: 
	Button 29: 
	Button 30: 
	Button 31: 
	Button 32: 
	Button 33: 
	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 36: 
	Button 37: 
	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 40: 


