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Preface: 
محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل  اللهم صل على محمد وعلى آل 

إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت 

على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. للهم صل على محمد وعلى  

آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم  

آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم  بارك على محمد وعلى  

 .إنك حميد مجيد

Verily all praise is for Allah, we praise Him and seek His aid 

and ask for His forgiveness and we seek refuge with Allah 

from the evils of ourselves and our evil actions. Whomever 

Allah guides there is none who can misguide him, and 

whomever Allah misguides there is none who can guide 

him, and I bear witness that none has the right to be 

worshiped except Allah alone, having no partner, and I bear 

witness that Muhammad is His slave and His Messenger. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل  

إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت 

على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. للهم صل على محمد وعلى  

حميد مجيد، اللهم  آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 

بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم  

 .إنك حميد مجيد

Allah, sanctify Muhammad and the family of Muhammad, as 

you have sanctified Ibrahim and the family of Ibrahim. Truly, 

You are Praiseworthy and Glorious. Allah, bless 

Muhammad and the family of Muhammad, as you have 

blessed Ibrahim and the family of Ibrahim. Truly, You are 

Praiseworthy and Glorious . 



Description:  

Hameems Arabic Keyboard is a simple yet efficient 

solution for an Arabic speaker or learner living outside 

its native area & won't have access to Arabic Keyboard 

Hardware. 

The layout is made matching with the English-Arabic 

pronunciation. For example, 'a' for 'ا' & 'b' for 'ب'. 

The widget has a clean and swift installation. Just run 

the executable that matches your system's architecture 

the best, and you're done. 

In order to properly use the application, you must do 

the following: unzip the downloaded package, choose 

the binary for your system configuration (e.g., 86-bit), 

and install the tool. 

In order to switch the input method, in your Windows 

search, go to the 'Typing' area, to 'Advanced keyboard 

setting,' and, from the dedicated dropdown, switch the 

input method to Hameems Arabic Keyboard. 

Hameems Arabic Keyboard is in effect, any typing will 

generate Arabic characters. Furthermore, the widget 

works with any version of Windows.  

In the web version, there are shortcut buttons to directly 

search in Quran, IslamWiki, Wikipedia, YouTube, 

Maps, Translate and Copy to clipboard. 



 

 

العربية هي حل بسيط وفعال للمتحدث باللغة  Hameems لوحة مفاتيح

العربية أو المتعلم الذي يعيش خارج منطقته األصلية ، ولن يتمكن من  

 .الوصول إلى أجهزة لوحة المفاتيح العربية

" aتم تصميم التصميم مطابقا للنطق اإلنجليزي العربي. على سبيل المثال، " 

 " ل "ب". bل "ا" و " 

وسريع. ما عليك سوى تشغيل الملف القابل للتنفيذ القطعة لديها تثبيت نظيف 

 .الذي يطابق بنية نظامك بشكل أفضل ، وتكون قد انتهيت

من أجل استخدام التطبيق بشكل صحيح ، يجب عليك القيام بما يلي: فك  

ضغط الحزمة التي تم تنزيلها ، واختيار الثنائي لتكوين نظامك )على سبيل  

 .وتثبيت األداة بت( ،  86المثال ، 

، انتقل إلى منطقة "الكتابة" ،  Windows لتبديل طريقة اإلدخال ، في بحث

إلى "إعداد لوحة المفاتيح المتقدمة" ، ومن القائمة المنسدلة المخصصة ، قم  

 العربية  Hameems بتبديل طريقة اإلدخال إلى لوحة مفاتيح

ستولد حروف عربية.   لوحة مفاتيح حميم العربية سارية المفعول ، أي كتابة

 .Windows عالوة على ذلك ، تعمل األداة مع أي إصدار من 

في نسخة الويب ، هناك أزرار اختصار للبحث مباشرة في القرآن ، إسالم  

 ويكي ، ويكيبيديا ، يوتيوب ، الخرائط ، ترجمة ونسخ إلى الحافظة. 

 

 



Layout: 
 

 

Figure:  Arabic Phonetic Keyboard Layout  

Table: English to Arabic Key Conversion 

English Arabic English Arabic 

q ق Q ئ 

w و W ؤ 

e ع E إ 

r ر R ژ 

t ت T ط 

y ي Y ى 

u   َ  U   َ  

i   َ  I   َ  

o   َ  O   َ  

p ء P آ 

a ا A أ 

s س S ش 

d د D ض 

f ف F ڤ 

g غ G گ 

h ه H ح 



English Arabic English Arabic 

j ج J ظ 

k ك K خ 

l ل L ال 

z ز Z ذ 

x ث X ة 

c ص C چ 

v   َ  V   َ  

b ب B پ 

n ن N   ا 

m م M   َ  

. . , ‘ 

 ـ _ ؟ ?
 

Features: 
 

1. Native numeric characters األحرف الرقمية العربية 

2. Arabic special characters العربية الخاصة  األحرف  

3. No startup\restart is required ال يلزم بدء/إعادة التشغيل 

4. Open-source Application برنامج مفتوح المصدر 

5. Cross-platform program  المنصات برنامج عبر  

6. Supports all Windows features  يدعم جميع ميزات

 ويندوز 

7. Easy installation for Windows سهلة التركيب للويندوز 

8. Shortcut buttons for Web أزرار المختصرة للويب 



Conclusion: 
 

All things considered, Hameems Arabic Keyboard is a 

lightweight widget developed for Arabic individuals who 

live in foreign countries and cannot access an Arabic 

layout keyboard. It's quick and easy to install and 

activate, so technical skills are not a prerequisite for 

this app. 

 تم الوزن خفيفة أداة هي العربية حميمز مفاتيح لوحة ، االعتبار في شيء كل
 الوصول  يمكنهم وال أجنبية بلدان  في يعيشون الذين العرب لألفراد تطويرها

 فإن لذا ، والتنشيط التثبيت وسهل سريع إنه .عربية تخطيط مفاتيح لوحة إلى
 .التطبيق لهذا أساسيا شرطا ليست التقنية المهارات

  

Links:  

HTML5: Arabic Transliteral Keyboard Online 

(https://taereeb.netlify.app/) 

Windows: https://www.softpedia.com/get/Windows-

Widgets/Hameems-Arabic-Phonetic-Keyboard.shtml 
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