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Abstract  

There are several techniques to safeguard the security of the information stored in 
the computers or transmitted by networks; the most powerful tool is encryption. 
Encryption provides confidentiality for information; additionally encryption can be 
used to achieve integrity and availability. In this paper we design new Block cipher 
algorithm with new concepts that are " encryption keys updating  " where this result a 
new approach not used in all the known block cipher algorithms which is " The same 
key, encrypts the same plaintext multiple times and produces different cipher texts ", 
also user does not inform anything about encryption keys, that giving the proposed 
algorithm protection from the cheating of user and the secrecy of the encryption keys 
remain only in Key Management Center (KMC), finally, this algorithm work 
approximately as one-time pad. 

 
 تصمیم خوارزمیة تشفیر كتلي بمبدا جدید  

  
  الخالصة

   ونة داخل الحاسباتخْزالم ماية أمنِ المعلوماتة تقنيات لحدأو المتناقلة عبـر الشـبكات   هناك ع ،
؛  . لكن األداة األقوى في ضمان األمنِ للمعلومات هي التشفيرةً للمعلومـاتسري التشفير حيث يوفر

  .التشفير يمكن أن يستَعمَل لتحقيق السالمة واالتاحية إضافة إلى ذلك
حيث "التغير الذاتي لمفاتيح التشفير"في هذا البحث نحاول تصميم خوارزمية تشفير كتلي بمفهوم جديد 
المعروفة هذا المبدأ  التشفير الكتليهذا المفهوم ينتج عنه مبدأ جديد غير مطروق في كافة خوارزمية 

كذلك , "فتاح لتشفير نفس النص الواضح عدة مرات لينتج نصوص مشفرة مختلفةاستخدام نفس م"هو 
في هذه الخوارزمية المستخدم ال يملك أية معلومات عن مفاتيح التشفير مما يكسب الخوارزمية حماية 

 المستخدمين خداع ضد 
-One. رزميـة  هـذه الخوا , أخيرا,   كذلك سرية مفاتيح التشفير تبقى فقط لدى مركز أدارة المفاتيح

Time Pad  تعمل تقريبا كخوارزمية  
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