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Abstract 

 Health systems took a large space in recent times as a result necessary to 

raise the level of health of an individual. So it was collecting information healthy 

in card called health card and linked to a database as a result of the sensitivity of 

system information has become a security, reliability and speed of the system is 

an urgent need. 

 The aim of this thesis is enhancing the efficiency of services that provide 

by health care with lower costs, reducing errors in the diagnosis of diseases due to 

the accuracy of the information gaining the trust of users, increasing privacy and 

detect any fraud by proposing security mechanism that guarantees confidentiality 

and integrity of data access and exchange and making easy access to the proposed 

application by website. 

 The proposed system focuses on building health card management system 

using the electronic health card as a way to enter and access the special 

Cardholder health information as well the security aspect of this system using the 

access determinants and encryption technologies as the proposed work provides a 

way to design the Web page to access and use of the information by the patient's 

health card.  

 The security measures have been taken from more than hand; the 

registration process and access to the system and determine User ID for each user, 

the access through the card that containing the User ID and Password, authorize 

every user to access and use the system according to the roles that have been 

identified by the admin. Generated password by using function hash (SHA-1) that 

features high security because one-way function (hash code) by length (20 byte) 

as password that strong with apply random number generator equation also (20 

byte).The privacy of the proposed system by using encryption of the medical 

information. The key to encryption is hash code after compression from 20 to 16 



byte by AES algorithm. In addition, using SQL server in building database with 

password to access for the DB as authorization.   

Been obtain acceptable results in the necessary time to get to the proposed 

system information in a way reduce the effort and cost, reliability and security as 

shown in the following:- 

  The time needed to encrypt information by key (20 byte) is 16.3143Msec 

and (16 byte) is 9.5998Msec. The encryption, random generating and 

compressing of the key in the proposed method are increased strength and quick 

of the encryption. Final, the system needed to 2 second from time without 

security to complete to gets on card and 1.98 second from time with security 

therefore not causes any Daley with ensure security and privacy of the proposed 

system.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 العمل ملخص

مساحة كبيرة في اآلونة األخيرة نتيجة ضرورة  رفع المستوى الصحي  األنظمة الصحيةأخذت  

للفرد. لذلك كان جمع معلومات صحية في بطاقة تسمى بطاقة صحية وربطها بقاعدة بيانات ونتيجة 

 .لحساسية معلومات النظام أصبح األمن، والموثوقية وسرعة النظام هو حاجة ملحة

ة الخدمات التي تقدم من قبل الرعاية الصحية مع انخفاض الهدف من هذه الرسالة هو تعزيز كفاء 

التكاليف، والحد من األخطاء في تشخيص األمراض بسبب دقة المعلومات ,كسب ثقة المستخدمين، وزيادة 

الخصوصية وكشف أي تزوير من خالل اقتراح آلية أمنية يضمن سرية وسالمة الوصول إلى البيانات 

 وصول إلى تطبيق المقتراح من قبل الموقع.وتبادلها، ويجعل من السهل ال

يركز النظام المقترح على بناء نظام إدارة البطاقة الصحية باستخدام البطاقة الصحية اإللكترونية  

باعتبارها وسيلة للدخول والوصول إلى المعلومات الصحية حامل البطاقة الخاصة وكذلك الجانب األمني 

ل وتقنيات التشفير وفقا لما ينص العمل المقترح وسيلة لتصميم صفحة لهذا النظام باستخدام محددات الوصو

 مريض الصحية.الويب للوصول واستخدام المعلومات عن طريق بطاقة 

اتخذت التدابير األمنية من أكثر من جهة. عملية التسجيل والوصول إلى النظام وتحديد هوية  

تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور، يأذن  المستخدم لكل مستخدم، والوصول من خالل البطاقة التي

كلمة المرور التي  . كل مستخدم الوصول إلى واستخدام النظام وفقا لألدوار التي تم تحديدها من قبل اإلدارة

اتجاه واحد وظيفة )رمز  بسببأمنية مشددة بتميز تي ت( الSHA-1تم إنشاؤها باستخدام التجزئة وظيفة )

 20مولد كلمة السر أيضا ) العشوائيةمع تطبيق كلمة السر بايت(، و قوية تجزئة  20التجزئة( من طول )

بايت(. وخصوصية النظام المقترح باستخدام تشفير المعلومات الطبية. مفتاح التشفير هو رمز التجزئة بعد 

 . وباإلضافة إلى ذلك، باستخدام مزود خدمة في بناء قاعدةAESبايت بواسطة خوارزمية  16-20ضغط 

 كتخويل. DBلالبيانات مع كلمة السر للوصول 

تم الحصول على نتائج مقبولة في الوقت الالزم للوصول الى معلومات النظام المقترح بطريقة تقلل  

 -من الجهد والتكلفة، والموثوقية واألمن كما هو مبين في ما يلي: 

بايت(  16و) (16.3143Msec)بايت( هو  20الوقت الالزم لتشفير المعلومات بواسطة مفتاح ) 

وضغط المفتاح في الطريقة المقترحة هي زيادة قوة  العشوائية. التشفير، توليد (9.5998Msec)هو 

ثانية من الوقت دون األمنية الستكمال ليحصل على بطاقة  2وسرعة من التشفير. النهائي، ونظام يحتاج إلى 

 النظام المقترح. ةأخير مع ضمان أمن وخصوصيي تأ تسببثانية من الوقت مع األمن بالتالي ال  1.98و
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