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  قائمة بأسماء الحكام المصريين القدماء

 عصر بداية األسرات ق.م. 2686 -  3000

  األسرة األولى  ق.م. 2890 -  3000

  عحا  

 رچ 

 تچ 

 دن 

 نيث –الملكة مريت  

 إيب –عنج  

  سمرخت 

 قاعا 

  

 األسرة الثانية ق.م. 2686 -  2890

 سخموي –حتب  

 نب –رع  

 رچنت –ني  

 ونج 

 سند 

 سن -إيب  -بر 

 سخموي -خع  

  

 الدولة القديمة ق.م. 2160 -  2686

 األسرة الثالثة ق.م. 2613 -  2686

 كا"  - سانخت "نب  ق.م. 2667 – 2686

 غت" -جسر (زوسر) "نتري  ق.م. 2648 – 2667

 با -خع  ق.م. 2637 – 2640

 حوني ق.م. 2613 – 2637

  

 ةاألسرة الرابع ق.م. 2494 – 2613

 وي (سنفرو) –سنفر  ق.م. 2589 – 2613

 خوفو)وي ( - إف  -خو  ق.م. 2566 – 2589

 دفرع)چرع ( –إف  –د چ ق.م. 2558 – 2566

 خفرع)( رع - إف  -ع خ ق.م. 2532 – 2558

 (منكاورع) رع -  و كا -  من ق.م. 2503 – 2532

 (شبسسكاف) فإ -  كا - شبسس ق.م. 2498 – 2503
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  قائمة بأسماء الحكام المصريين القدماء

 األسرة الخامسة ق.م. 2345 – 2494

 (أوسركاف) فإ -  كا   -  سرو  ق.م. 2487 – 2494

 (ساحورع) رع - ساحو ق.م. 2475 – 2487

 رع - نفرير كا  ق.م. 2455 – 2475

 رع - كا   –شبسس  ق.م. 2448 – 2455

 رع - إف  -نفر ق.م. 2445 – 2448

 رع -وسر  -ني  ق.م. 2421 -  2445

 حور - كاو  - من  ق.م. 2414 – 2421

 رع - كا  - جد  ق.م. 2375 – 2414

 ونيس (أوناس) ق.م. 2345 -  2375

  

 األسرة السادسة ق.م. 2181 – 2345

 تتي ق.م. 2323 – 2345

 رع (مختصب للعرش) -كا   - وسر  ق.م. 2321 – 2323

 ببي األول ق.م. 2287 – 2321

 رع -إن  -مري  ق.م. 2278 – 2287

 رع) -كا   - الثاني (نفر  ببي ق.م. 2184 – 2278

 اقريت -نيت  ق.م. 2181 -  2184

  

 األسرة السابعة والثامنة ق.م. 2160 – 2181

  

 عصر االنتقال األول ق.م. 2055 – 2160

 ق.م. 2025 – 2160
  األسرة التاسعة والعاشرة

 (يف منطقة هرياكليوبوليس)

 رع) -إيب  - خيتي (مري  

 رع) –كا   - خيتي (واح  

 رع –كا   –ري م 

  إيتي 

  

 األسرة الحادية عشر (حكام طيبة) ق. م. 2055 -2125

 منتوحتب األول 

 تاوي) - إنتف األول (سهر   ق.م. 2112 – 2125

 عنخ) - إنتف الثاني (واح  ق.م. 2063 – 2112

 نفر) - تب  -نب  -إنتف الثالث (نخت  ق.م. 2055 – 2063

  

 ىالدولة الوسط ق.م. 2055-1650

 األسرة الحادية عشر ق.م. 2055-1985
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  قائمة بأسماء الحكام المصريين القدماء

 رع) -حبت  -منتوحتب الثاني (نب  ق.م. 2004 -  2055

 رع) - كا   -منتوحتب الثالث (سعنخ  ق.م. 1992 -  2004

 رع) -تاوي  -منتوحتب الرابع (نب  ق.م. 1985 – 1992

  

 األسرة الثانية عشر ق.م. 1773 – 1985

 رع) –إيب  –ل (سحتب أمنمحات األو  ق.م. 1956 – 1985

 رع) –كا   –سنوسرت األول (خبر  ق.م. 1911 – 1956

 رع) –كاو    –أمنمحات الثاني (نوب  ق.م. 1877 – 1911

 رع) –خبر  –سنوسرت الثاني (خع  ق.م. 1870 – 1877

 رع) - كاو   -سنوسرت الثالث (خع  ق.م. 1831 – 1870

 رع) - ت ماع - أمنمحات الثالث (ني  ق.م. 1786 – 1831

 رع) -خرو -أمنحات الرابع (مع  ق.م. 1777 – 1786

 رع) -كا   - الملكة سوبك نفرو (سوبك  ق.م. 1773 – 1777

  

 األسرة الثالثة عشر ق.م. 1650فترة ما بعد  -1773

  :، وفيما يلي اخلمسة األكثر شهرةما يقرب من السبعني حاكم 

  رع) -إيب  - حور (أو  

 رع) -كا   - خنجر (أوسر  

 
  حتب الثالث –سوبك 

 تاوي) - سواج  - رع  -(سخم 

 رع) - سخم  -نفرحتب األول (خع  

 رع)- نفر  -حتب الرابع (خع  –سوبك  

  

 األسرة الرابعة عشر ق.م. 1650 -  1773

  حكام ثانويني، كانوا يف األغلب معاصرين لألسرتني الثالثة عشر واخلامسة عشر 

  

 نتقال الثانيعصر اال ق.م.1550 – 1650

 األسرة الخامسة عشر (هكسوس)  ق.م. 1550 – 1650

 ساالتيس 

 خيان ق.م. 1600حوالي 

 رع) –وسر  –أبوفيس (عا  ق.م. 1555حوالي 

 خامودي 

  

 األسرة السادسة عشر ق.م. 1580 -1650

 ن لألسرة اخلامسة عشرو حكام من طيبة معاصر  

  

 ة عشراألسرة السابع ق.م. 1550 – 1580
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  قائمة بأسماء الحكام المصريين القدماء

  ، ومن أمههم األربعة اآلتينيةالعديد من احلكام املستقرين يف طيب 

 رع) –خبر  –إنتف (نوب  

 رع) –إن  –تاعا األول (سنخت  

 رع) –تاعا الثاني (سقنن  ق.م. 1560حوالي 

 رع) –خبر  –كامس (واج  ق.م. 1550 -  1555

    

 الدولة الحديثة ق.م. 1069 – 1550

 األسرة الثامنة عشر م.ق. 1295 -  1550

 رع) - بحتي  - أحمس (نب  ق.م. 1525 -  1550

 رع) - كا   -أمنحتب األول (جسر  ق.م. 1504 -  1525

 رع) -كا   - خبر  - تحتمس األول (عا  ق.م. 1492 -  1504

 رع) -إن  - خبر  -تحتمس الثاني (عا  ق.م. 1479 -  1492

 ع)ر  - خبر  -تحتمس الثالث (من  ق.م. 1427 -  1479

 رع) –كا   –الملكة حتشبسوت (ماعت  ق.م. 1458 -  1473

 رع) - خبرو  - أمنحتب الثاني (عا  ق.م. 1400 -  1427

 رع) -خبرو  -تحتمس الرابع (من  ق.م. 1390 -  1400

 رع) - ماعت  -أمنحتب الثالث (نب  ق.م. 1352 -  1390

 ق.م. 1336 -  1352
  أمنحتب الرابع / أخناتون

 رع) - إن  - واع  -ع ر  -خبرو  -(نفر 

 أتن) - نفرو  - رع (نفر  -كا   - سمنخ  ق.م. 1336 -  1338

 رع) -خبرو  -آمون (نب  -عنخ  -توت  ق.م. 1327 -  1336

  رع) - خبرو  - آي (خبر  ق.م. 1327 -  1327

 رع) -خبرو  -محب (جسر  -حور  ق.م. 1295 – 1323

  

 عصر الرعامسة ق.م. 1069 – 1295

 األسرة التاسعة عشر .م.ق 1186 -  1295

 رع) - بحتي  - رمسيس األول (من  ق.م. 1294 -  1295

 رع) -ماعت  -سيتي األول (من  ق.م. 1279 -  1294

 ق.م. 1213 -  1279
  رمسيس الثاني

 رع) - إن  - رع / ستب  -ماعت  -(وسر 

 رع) -إن  -مرنبتاح (با  ق.م. 1203 -  1213

 رع) -مي  - مسو (من  -آمون ق.م.؟ 1200 – 1203

 ق.م. 1194 -  1200
  سيتي الثاني

 رع) -إن  -رع / ستب  -خبرو  -(وسر 

 ق.م. 1188 – 1194
  سا بتاح

 رع) -إن  -رع / ستب  – نإ –(آخ 
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  قائمة بأسماء الحكام المصريين القدماء

 ق.م. 1186 -  1188
  الملكة تاوسرت

 آمون) - مريت  -رع  -(ست 

  

  

 ق.م. 1069 – 1189

  

 األسرة العشرون

 .ق.م 1184 -  1186
  ست نخت

 رع / مري آمون) –خاو  –(أوسر 

 ق.م. 1153 -  1184
  رمسيس الثالث

 رع / مري آمون) –ماعت  –(وسر 

 ق.م. 1147 -  1153
  رمسيس الرابع

 آمون) - إن  - رع / ستب  -ماعت  –(حكا 

 رع) - إن  -رع / سخبر  -ماعت  -رمسيس الخامس (وسر  ق.م. 1143 -  1147

 آمون) - رع / مري - ماعت  - لسادس (نب رمسيس ا ق.م. 1136 -  1143

 رع / مري آمون) –إن  –رع / ستب  –ماعت  -رمسيس السابع (وسر  ق.م. 1129 -  1136

 آمون) –إن  –رع / آخ  –ماعت  –رمسيس الثامن (وسر  ق.م. 1126 -  1129

 رع) –إن  –رع / ستب  –كا   –رمسيس التاسع (نفر  ق.م. 1108 -  1126

 رع) –إن –رع / ستب  –ماعت  –رمسيس العاشر (خبر  .ق.م 1099 -  1108

 بتاح) –إن  –رع /ستب  –ماعت  –رمسيس الحادي عشر (من  ق.م. 1069 -  1099

  

 عصر االنتقال الثالث ق.م. 664 -  1069

 األسرة الحادية والعشرون ق.م. 945 -  1069

 رع) -خبر  - سمندس (حج  ق.م. 1043 -  1069

 رع) - كا   -مسو (نفر  –آمون  ق.م. 1039 – 1043

  إن آمون) –رع / ستب  –خبر  –بسونيس األول (عا  ق.م. 991 -  1039

 آمون) –إن  –رع / ستب  –ماعت  –وبت (وسر  –إم  –آمون  ق.م. 984 – 993

 آمون) –إن  –رع / ستب  –خبر  –وسركون الكبير (عا  ق.م. 978 – 984

 آمون) –إن  –رع / ستب  –ر خب –آمون (نتر  –سي  ق.م. 959 - 987

 رع) –إن  –رع / ستب  –خبرو  –بسونيس الثاني (تيت  ق.م. 945 - 959

  

 األسرة الثانية والعشرون ق.م. 715 – 945

 رع) - إن  –رع / ستب  –خبر  –شاشانق األول (حج  ق.م. 924 - 945

 رع) –خبر  –وسركون األول (سخم  ق.م. 889 - 924

 رع) - إن  –رع / ستب  –خبر  –شاشنق الثاني (حكا  ق.م. 890حوالي 

 تكلوت األول ق.م. 874 - 889

 آمون) - إن  –رع / ستب  –ماعت  –وسركون الثاني (وسر  ق.م. 850 - 847

 رع) - إن  –رع / ستب  –خبر  –تكلوت الثاني (حج  ق.م. 825 - 850

 رع) –ماعت  –شاشانق الثالث (وسر  ق.م. 773 - 825
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  قائمة بأسماء الحكام المصريين القدماء

 رع) –ماعت  –باماي (وسر  ق.م. 767 - 773

 رع) –خبر  –شاشانق الرابع (عا  ق.م. 730 - 767

 آمون) -إن  –رع / ستب  –خبر  –وسركون الرابع (عا  ق.م. 715 - 730

  

  

 ق.م. 715 -818

  

 األسرة الثالثة والعشرون

 
عشرين وبدايات األسرة اخلامسة والعشرين، ن لألسرات الثانية والعشرين والرابعة والو حكام من مراكز خمتلفة معاصر 

 منهم:و 

 آمون) - إن   –رع / ستب  –ماعت  –بادي با ستت (أوسر   ق.م. 793 – 818

 شاشانق الرابع ق.م. 780حوالي 

 آمون) - إن  –رع / ستب  –ماعت  –وسركون الثالث (وسر   ق.م. 749 – 777

  

 األسرة الرابعة والعشرون ق.م. 715 – 727

 رنف - إن  –با  ق.م. 715 – 720

    

 األسرة الخامسة والعشرون ق.م. 656 – 747

  رع) –خبر  –بيعنخي (من  ق.م. 716 – 747

 رع) –كا   –شباكا (نفر  ق.م. 702 - 716

 رع) –كا   –شبتكا (جد  ق.م. 690 – 702

 رع) –تم  -نفر  –طاهرقا (خو  ق.م. 664 – 690

 رع) –كا   –تنت آمون (با  ق.م. 665 – 664

  

 العصر المتأخر ق.م. 332 – 664

 األسرة السادسة والعشرون ق.م. 525 – 664

 رع) –خبر  –نكاو األول (من  ق.م. 664 – 672

 رع) –إيب  –بسماتيك األول (واح  ق.م. 610 – 664

 رع) –إيب  - إم   –نكاو الثاني (واح  ق.م. 595 - 610

 رع) –إيب  –نفر بسماتيك الثاني ( ق.م. 589 – 595

 رع) –إيب  –رع / أبريس (حعع  –إيب  –واح  ق.م. 570 – 589

 رع) –إيب  –أحمس الثاني (خنم  ق.م. 526 – 570

  

 األسرة السابعة والعشرون (العصر الفارسي األول) ق.م. 404 – 525

 رع) –قمبيز (مثوت  ق.م. 522 – 525

 رع) –دارا األول (ستوت  ق.م. 486 – 522

 إكسيركيس األول ق.م. 465 – 486

 إكسيركيس الثاني ق.م. 424 – 465

 دارا الثاني ق.م. 405 – 424
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  قائمة بأسماء الحكام المصريين القدماء

في بالد ق.م. 391(ق.م.  401 – 405

 فارس)
 إرتكسركيس الثاني

  

 بعض النصوص الدميوطيقية واليونانية)خالل (تقتصر معرفتنا ا من األسرة الثامنة والعشرون  ق.م. 399 – 404

 أميرتاوويس (آمون رديس) ق.م. 399 – 404

  

 األسرة التاسعة والعشرون ق.م. 380 – 399

 رود األول (نفريتس األول) –عاو  –نايف  ق.م. 393 – 399

 رع) –ماعت  –هجر / أخوريس (خنم  ق.م. 380 – 393

 رود الثاني –عاو  –نايف  ق.م. 380حوالي 

 األسرة الثالثون ق.م. 343 – 380

 رع) –إف (خبر كا  –نب  –نختنبو األول / نخت  ق.م. 362 – 380

 رع) –تم  –رع  –حر / تاخوس (إمي  –جد  ق.م. 360 – 362

 حور) –إن  –رع / ستب  –إيب  –حبيت  (سنجم  –حور  –نختنبو الثاني /نخت  ق.م. 343 – 360

  

 العصر الفارسي الثاني ق.م. 332 – 343

 س الثالثإرتكسيركي ق.م. 338 – 343

 أرسيس ق.م. 336 – 338

 دارا الثالث ق.م. 332 – 336

  
  المصدر: 

The Oxford history of ancient Egypt. edited by Ian Shaw. Oxford ; New York : Oxford University Press, c2000. 
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