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Abstract 

     In the last years the electronic networks were used in several practical field of life. 
The mobile networks is considered one of the important and powerful type of these 
networks, that have wide area of using in the electronic life, such as financial application, 
electronic learning, remotely management and basic role in information management 
field. 
In this paper a new system is proposed that can work to protect the customer information 
in the mobile devices and manage it through network server. The idea is based on design 
and builds a system for information management especially to each customer (such as 
bank system), and then display this information on the customer mobile device after an 
authorized connection with the manager of the system database and request the 
information. 
The customer information must be secure enough, therefore one of the proposed system 
tasks is to protect the information of each customer, this task is done by using a block 
cipher method(DES). 
The proposed system provides another task that is the basic operations which the 
manager of the system database can do such as add, delete, update, and so on. 
The system is implemented by using VS.net with a database of type .sdf which is 
especially used in the mobile applications and implement it in the HTC(High toxicity 
clastogens) smart phone mobile. 

 
  HTCنظام مقترح ألدراه البيانات لجهاز الهاتف  الذكي 

  الخالصة
السنوات األخيرة أصبح إستخدام الشبكات األلكترونية في العديد من المجاالت العملية في الحياة،  خالل
هذه الشبكات شبنات أجهزة الموبايل والتي تعتبر واحدة من أهم هذه األنواع من الشبكات حيـث   ومن بين
ت واسعة اإلستخدام مثل التطبيقات المالية، التعليم األلكتروني، اإلدارة عن بعد وأصبح لها دور لها مجاال

  . أساس في مجال إدارة المعلومات
في هذا البحث تم إقتراح نظام يعمل على حماية معلومات الزبائن في أجهزة الموبايل وإدارتها بشكل جيد 

مثـل  (يم وبناء نظام إدارة المعلومات الخاصة بكل زبـون  من قبل خادم الشبكة، الفكرة تعتمد على تصم
ومن ثم عرض هذه المعلومات على  جهاز موبايل الزبون بعد تامين إتصال موثـوق  ) النظام المصرفي

  .بمدير قاعدة النظام وطلب المعلومات
رح هي حمايـة  إن هذه المعلومات يجب أن تكون سرية بما فيه الكفاية لذلك واحدة من المهام للنظام المقت

تلك المعلومات ولكل زبون، هذه المهمة تم إنجازها من خالل إستخدام طريقة التشفير الكتلي في تشـفير  
  .)DES(المعلومات
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النظام المقترح يوفر مهمة أخرى ضرورية وهي العمليات األساسية التي قد تجرى على قاعـدة النظـام   
  .التي يقوم بها المدير المخول لقاعدة النظام مثل اإلضافة والحذف والتعديل وغيرها من العمليات

الخاصة بتطبيقـات   sdf.مع قاعدة بيانية من نوع  VS.netلقد تم برمجة النظام المقترح باإلعتماد على 
 . HTCبايل وتنفيذها على جهاز الموبايل الذكي وأجهزة الم
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