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 ــــرِ ْــ ـصـالة مِـ وُ 
 

تزيد توىل أمور مصر منذ عهد عمرو أبن العاص وحىت يومنا هذا ما يقرب من األربعمائة شخص يف فرتة 
ا ولكن ا ومنهم من كان رئيسً ا ومنهم من كان ملكً ا ومنهم من كان سلطانً منهم من كان واليً  ،سنة 1400عن  ليالً ق

  الغالبية منا. كام ملصر ومل يسمع عنهمهناك املئات ممن حفظ التاريخ أمسائهم كح
 

 .العثمانيعصر الهذه قائمة كاملة بأسماء من حكموا مصر منذ عهد عمرو بن العاص وحتى 
 
 

  بل الخلفاء الراشدينبل الخلفاء الراشدينوالة مصر من قِ والة مصر من قِ 
 

 الوالي سما هجري ميالدي

عمرو بن العاص 25- 19 646 -640
عبد اهللا بن سعد 35- 25 656 -646
مد بن أيب حذيفةحم 36- 35 657 -656

قيس بن سعد بن عبادة األنصاري 36 657
األشرت مالك بن احلارث النخعي 36 657
حممد بن أىب بكر الصديق 37 658

 
 

  بل األمويينبل األمويينوالة مصر من قِ والة مصر من قِ 
 

  الوالي سما هجري ميالدي

659-664 43 -38 عمرو بن العاص 
664-665 38 -39 عتبة بن أىب سفيان بن حرب 
665-667 39 -41 عقبة بن عامر اجلهين 
667-682 41 -62 مسلمة بن خملد األنصاري 
682-684 62 -64 سعيد بن يزيد بن علقمة األزدي 

عبد الرمحن بن عتبه بن حجدم الفهري 64 684
685-705 65 -85 عبد العزيز بن مروان بن احلكم 
705-709 85 -90 عبد اهللا بن عبد امللك بن مروان 
709-714 90 -95 بن شريك العبسيقرة  
714-717 95 -98 عبد امللك بن رفاعة الفهمي 
717-720 98 -101 أيوب بن شرحبيل 
720-721 101-102 بشر بن صفوان الكليب 
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  سم الواليا هجري ميالدي

721-724 102-105 بن صفوان الكليب ةحنظل 
حممد بن عبد امللك بن مروان 105 724
يوسف بن احلر 108 727
د امللك بن رفاعة الفهمىعب 108 727

727-735 108-116 الفهمي ثابتالوليد بن رفاعة بن  
735-737 116-118 عبد الرمحن بن خالد الفهمي 
737-741 118-123 حنظله بن صفوان الكليب 
741-744 123-126 حفص بن الوليد بن يوسف احلضرمي 

حسان بن عتاهية 126 744
744-745 126-127 بن يوسف احلضرميحفص بن الوليد  
745-749 127-131 احلوثرة بن سهيل الباهلي 

املغرية بن عبيد الفزاري 131 749
عبد امللك بن مروان بن موسى بن نصري 132 750

 
 

  بل العباسيينبل العباسيينوالة مصر من قِ والة مصر من قِ 
 

 سم الواليا هجري ميالدي

750-751  132-133 صاحل بن على بن عبد اهللا بن العباس 
751-753  133-135 أبو عون عبد امللك بن يزيد 
753-755  135-137 صاحل بن على بن عبد اهللا بن العباس 
755-758  137-140 أبو عون عبد امللك بن يزيد 
758-759  140-141 موسى بن كعب عيينة 
759-760  141-142 حممد بن األشعث اخلزاعي 
760-762  142-144 محيد بن قحيطة 
762-768  144-150 املُهبلييزيد بن حامت  
768-772  150-155 عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معاوية 

حممد بن عبد الرمحن بن معاوية 155 772
772-778  155-161 موسى بن ُعلى بن رباح اللخمي 
778-779  161-162 عيسى بن لقمان اجلمحي 

واضح 162 779
منصور بن يزيد بن منصور الرعيين 162 779

779-780  162-163 بن داود احلرشيحيىي  
780-781  163-164 سامل بن سوادة التميمي 
781-784  164-167 إبراهيم بن صاحل بن عبد اهللا بن العباس 
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 سم الواليا هجري ميالدي

784-785  167-168 موسى بن مصعب اخلثعمي 
أسامة بن عمرو املعافري 168 785

785-786  168-169 الفضل بن صاحل بن على العباسي 
786-787  169-170 على بن سلمان العباسي 
787-789  170-171 موسى بن عيسى بن موسى العباسى 
789-790  171-172 مسلمة بن حيىي البجلي 

حممد بن زهري األزدي 172 790
790-791  172-173 داود بن يزيد املهلىب 
791-792  173-174 موسى بن عيسى بن موسى العباسى 

عبد اهللا بن العباسإبراهيم بن صاحل بن  174 792
792-793  174-175 عبد اهللا بن املسيب بن زهري الضيب 
793-794  175-176 إسحاق بن سليمان 
794-795  176-177 هرمثة بن أعني 

يعبد امللك بن صاحل بن على العباس 177 795
عبد اهللا بن املسيب العباسي 177 795
عبد اهللا بن املهدى العباسي 177 795

795-796  177-178 موسى بن عيسى بن موسى العباسي 
796-797  178-179   عبد اهللا بن املهدى العباسي 

  إمساعيل بن عيسى العباسي 180 798
798-803   الليث بن الفضل  181-187 
803-805  187-189   أمحد بن إمساعيل بن على بن عبد اهللا العباسي 
805-806  189-190   عبد اهللا بن حممد العباسي 
806-808  190-192   احلسني بن مجيل 

  مالك بن دهلم الكليب 192 808
  احلسن بن التختاخ 193 809

810-811  194-195   حامت بن هرمثة بن أعني 
811-812  195-196   جابر بن االشعث الطائي 
812-813  196-197   عباد بن حممد بن حيان 
813-814  197-198   املطلب بن عبد اهللا اخلزاعي 
813-814  197-198   العباس بن موسى بن عيسى العباسي 
814-815  198-199   املطلب بن عبد اهللا اخلزاعي 
815-816  199-200   السرى بن احلكم 
816-817  200-201   سليمان بن غالب بن جربيل البجلي 
817-820  201-204   السرى بن احلكم 
820-822  204-206   أبو النصر بن السري 
822-825  206-209   سريعبيد اهللا بن ال 
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 سم الواليا هجري ميالدي

825-826  209-210   خالد بن يزيد بن مزيد الشيباين 
826-827  210-211   عبيد اهللا بن طاهر بن احلسني 
827-829  211-213   عيسى بن يزيد اجللودى 

  عيسى بن يزيد اجللودى 213 829
  عمري بن الوليد 213 829
  حممد بن عمري 213 829

829-830  213-214   بن يزيد اجللودىعيسى  
830-831  214-215   عبدوية بن جبلة 
831-832  215-216   عيسى بن منصور 
832-834  216-218   كيدر نصر بن عبد اهللا 

  مظفر بن كيدر 218 834
834-839  218-224   موسى بن أىب العباس 
839-841  224-226   مالك بن كيدر 
841-843  226-228   على بن حيىي األرمين 
843-847  228-232   عيسى بن منصور 
848-849  233-234   هرمثة بن النضر اجلبلي 

  حامت بن هرمثة بن النضر 234 849
849-850  234-235   على بن حيىي األرمين 
850-851  235-236   إسحاق بن حيىي بن معاذ 
851-852  236-237   خوط عبد الواحد بن حيىي 
852-856  237-241   عنبسة بن إسحاق الضىب 
856-867  241-252   الرتكييزيد بن عبد اهللا  
867-868  252-253   مزاحم بن خاقان 

  أمحد بن مزاحم بن خاقان 253 868
  أزجور الرتكى 253 868
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  الطولونيــــونالطولونيــــون  الحكـامالحكـام
 

سم الواليا هجري ميالدي  

868-884  253-270 أمحد بن طولون 
884-896  270-282 أبو اجليش مخاروية بن أمحد 

ر جيش بن مخاروية بن أمحد بن طولونأبو العساك 282 896
896-904  282-291 هارون بن مخاروية بن أمحد 

أبو املناقب شيبان أمحد بن طولون 291 904
 
 
بل العباسيينبل العباسيينالوالة من قِ الوالة من قِ    

 

سم الواليا هجري ميالدي  

905-910  292-297 يعيسى النوشر  
910-919  297-306 زكا األعور 
920-921  307-308 نيأبو منصور تك 
921-923  308-310 هالل بن بدر 
923-924  310-311 أمحد بن كيغلغ 
924-932  311-319 أبو منصور تكني 

أبو بكر حممد بن طغج 319 932
932-934  319-321 أمحد بن كيغلغ 

حممد بن تكني 321 934
  أمحد بن كيغلغ 322 935

 
 
 

  اإلخشيديوناإلخشيديون
 

سم الواليا هجري ميالدي  

935-946  322-334 أبو بكر حممد بن طغج اإلخشيد 
946-961  334-349 أبو القاسم أنوجور بن اإلخشيد 
961-966  349-355 أبو احلسن على بن اإلخشيد 
966-968  355-357 أبو املسك كافور 
968-969  357-358 أبو الفوارس أمحد بن على بن اإلخشيد 
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  مصرمصرالفاطميون في الفاطميون في   
 

سم الواليا هجري ميالدي  

973-976  362-365  أبو متيم "املعز لدين اهللا" معاذ بن املنصور 

976-996  365-385  أبو منصور "العزيز باهللا" نزار بن املعز 

996-1021  385-411  أبو علي "احلاكم بأمر اهللا" منصور بن العزيز 

1021-1036  411-427  أبو احلسن "الظاهر باهللا" علي بن احلاكم 

1036-1094  427-486  ستنصر باهللا" معاذ بن الظاهرأبو متيم "امل 

1094-1102  486-495  أبو القاسم "املستعلي باهللا" أمحد بن املستنصر 

1102-1130  495-524  أبو علي "اآلمر بأحكام اهللا" منصور بن املستعلي 

1131-1150  525-544  أبو امليمون "احلافظ لدين اهللا" عبد اجمليد بن حممد 

1150-1154  544-548  لظافر بأمر اهللا" إمساعيل بن احلافظأبو حممد "ا 

1154-1160  548-554   أبو القاسم "الفائز بنصر اهللا" عيسى بن الظافر 
1160-1171  554-566   أبو حممد "العاضد لدين اهللا" عبد اهللا بن يوسف 

 
 

  األيوبيون في مصراأليوبيون في مصر
 

 سم الواليا هجري ميالدي

1174-1193  569-588 ن أيوبامللك الناصر" يوسف بن جنم الدي 
1193-1198  588-594 امللك العزيز" عثمان بن صالح الدين يوسف 
1198-1200  594-596 ناصر الدين "امللك املنصور" حممد بن عماد الدين 
1200-1218  596-614 امللك العادل" أمحد بن جنم الدين أيوب 
1218-1238  614-635 ناصر الدين "امللك الكامل" حممد بن سيف الدين 
1238-1240  635-637 )" أبو بكر بن ناصر2سيف الدين "امللك العادل ( 
1240-1249  637-646 )" أيوب بن ناصر الدين حممد2امللك الصاحل ( 
1249-1250  646-647 أم خليل شجرة الدر 
1249-1250  646-647   امللك املعظم" توران شاه بن صالح الدين يوسف 
1250-1252  647-649   شرف" موسى بن املسعودمظفر الدين "امللك األ 

  "الدر "شجر والدين"املستعصمية الدنيا أم خليل عصمة 647 1250
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  المماليك البحريونالمماليك البحريون
 

سم الواليا هجري ميالدي  

1250-1257  647-654 املعز عز الدين أيبك 
1257-1259  654-656 املنصور نور الدين علي بن أيبك 
1259-1260  656-657 املظفر سيف الدين قطز 
1260-1277  657-675 الظاهر ركن الدين بيربس البندقداري 
1277-1279  675-677 حممد بن بركة خان املعايلالسعيد ناصر الدين أبو  

العادل بدر الدين سالمش بن الظاهر بيربس 677 1279
1279-1290  677-688 األلفياملنصور سيف الدين قالوون  
1290-1293  688-692 ليل بن قالووناألشرف صالح الدين خ 
1293-1294  692-693   الناصر حممد بن قالوون 
1294-1296  693-695   العادل زين الدين كتبغا املنصور 
1296-1298  695-697   املنصور حسام الدين الجني 
1298-1308  697-707   الناصر حممد بن قالوون 
1308-1309  707-708   املظفر ركن الدين بيربس اجلاشنكري 
1309-1340  708-740   الناصر حممد بن قالوون 
1340-1341  740-741   املنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر حممد 
1341-1342  741-742   األشرف عالء الدين كوجك بن الناصر حممد 

  الناصر شهاب الدين أمحد بن الناصر حممد 742 1342
1342-1345  742-745   الصاحل عماد الدين إمساعيل بن الناصر حممد 
1345-1346  745-746   الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر حممد 
1346-1347  746-747   املظفر زين الدين حاجي بن الناصر حممد 
1347-1351  747-751   الناصر بدر الدين أبو املعايل احلسن بن الناصر 
1351-1354  751-754   الصاحل صالح الدين صاحل بن الناصر حممد 
1354-1361  754-762   الناصر بدر الدين أبو املعايل احلسن بن الناصر 
1361-1363  762-764   املنصور صالح الدين حممد بن حاجي بن قالوون 
1363-1376  764-777   األشرف زين الدين شعبان بن حسن بن حممد 
1376-1381  777-782   املنصور عالء الدين علي بن شعبان 
1381-1382  782-783   لصاحل زين الدين حاجى 
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لمماليك البرجيونلمماليك البرجيوناا   
 

سم الواليا هجري ميالدي  

1382-1399  783-801 يالظاهر سيف الدين برقوق بن أنس اليبغاو  
1399-1405  801-807 الناصر فرج بن برقوق 

املنصور عبد العزيز بن برقوق 807 1405
1405-1412  807-814 الناصر فرج بن برقوق 

العباسي املستعني بالّله أبو الفضل 814 1412
1412-1421  814-823 املؤيد أبو النصر شيخ احملمودي 

املظفر أمحد بن الشيخ 823 1421
الظاهر سيف الدين ططر 823 1421

1421-1422  823-824   الصاحل ناصر الدين حممد بن ططر 
1422-1438  824-841   األشرف سيف الدين برسباي 

  بايسالعزيز مجال الدين يوسف بن بر  841 1438
1438-1453  841-856   الظاهر سيف الدين حقمق 

  املنصور فخر الدين عثمان بن جقمق 856 1453
1453-1460  856-864   األشرف سيف الدين إينال العالئي 

  املؤيد شهاب الدين أمحد بن إينال 864 1460
1460-1467  864-871   الظاهر سيف الدين خشقدم 
1467-1468  871-872   ي املؤيديالظاهر سيف الدين بلبا 

  الظاهر متر بغا الرومي 872 1468
1468-1496  872-901   األشرف سيف الدين قايتباي 
1496-1497  901-902   الناصر حممد بن قايتباي 

  الظاهر قانصوه 902 1497
1497-1498  902-903   الناصر حممد بن قايتباي 
1498-1500  903-905   الظاهر قانصوه األشريف 
1500-1501  905-906   شرف جنبالطاأل 

  العادل طومان باي 906 1501
1501-1516  906-921   األشرف قانصوه الغوري 
1516-1517  921-922   العادل طومان باي 
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  والة مصر العثمانيونوالة مصر العثمانيون
  ))األولاألول(العهد (العهد 
  

حاكمسم الا هجري ميالدي  

1517-1522  922-928 خاير باشا 
1522-1523  928-929 باشا مصطفى 

(فرتة حكم أوىل) )كوزجله قاسمم باشا (قاس 929 1523
1523-1524  929-930 (اخلائن)أمحد باشا  
1524-1525  930-931 )ثانية(فرتة حكم  ) كوزجلهقاسم باشا ( 
1525-1535  931-941 (فرتة حكم أوىل) سليمان باشا اخلادم 
1535-1536  941-942 باشا خسرو 
1536-1538  942-944 )ثانيةة حكم (فرت  سليمان باشا اخلادم 
1538-1549  944-955   داود باشا  
1549-1554  955-961   )مسيز ( على باشا 
1554-1556  961-963    (سلطان زاده، ابن دقاق) حممد باشا 
1556-1559  963-966   اسكندر باشا 
1559-1560  966-967   اخلادم على باشا 
1560-1564  967-971   مصطفى شاهني باشا 
1564-1566  971-973   الصويفباشا  على 
1566-1567  973-974   )(الداماد باشا ودحمم 
1567-1568  974-975   (فرتة حكم أوىل) )سنان باشاقوجة ( 
1568-1571  975-987   يركساجل باشا اسكندر 
1571-1573  987-980   )ثانية(فرتة حكم  )سنان باشاقوجة ( 
1573-1575  980-982    باشا حسني 
1575-1580  982-987   اخلادممسيح باشا  
1580-1583  987-990    اخلادم حسن باشا 
1583-1585  990-992   (الداماد) إبراهيم باشا 
1585-1587  992-994   الدفرتدار سنان باشا 
1587-1591  994-999   ويس باشاأ 
1591-1595  999-1003   اخلادم باشا أمحد حافظ 
1595-1596  1003-1004   الكردي حممد باشا 
1596-1598  1004-1006   مد باشا الشريفحم 
1598-1601  1006-1009   ر باشاضخ 
1601-1603  1009-1011   إبن ملقوج علي باشاياوز  
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حاكمسم الا هجري ميالدي  

إبراهيم باشا 1011 1603
1603-1605  1011-1013 حممد باشا 
1605-1607  1013-1015 حسن باشا   
1607-1611  1015-1019 (داماد اوكوز) حممد باشا 
1611-1615  1019-1023 يفو صالحممد باشا  
1615-1618  1023-1027 النشاجني حممد باشا 

( لفكه يل) مصطفى باشا 1027 1618
1618-1619  1027-1028  باشا جعفر 

1619-1620  1028-1029   (اسربطة يل) مصطفى باشا 
1620-1622  1029-1031   حسني باشا 

  باشابابور حممد  1031 1622
1622-1623  1031-1032   السالحدار إبراهيم باشا 

  مصطفى باشاة قر  1032 1623
1623-1624  1032-1033   (جسته جي) علي باشا 
1624-1626  1033-1035   (للمرة الثانية) مصطفى باشا 
1626-1628  1035-1037    (الداماد) باشا مابري  
1628-1630  1037-1039   (طبانياسي) حممد باشا 
1630-1631  1039-1040   اموسى باش 
1631-1633  1040-1042     (الداماد) باشاخليل  
1633-1635  1042-1044   (باقرجي) باشا أمحد قرة 
1635-1638  1044-1047   حسني باشاديل  
1638-1640  1047-1049   حممد باشا جوان 
1640-1642  1049-1051   النقاش مصطفى باشا 
1642-1644  1051-1053   مقصود باشا 
1644-1646  1053-1055   باشا أيوب 
1646-1647  1055-1056   زاده ) أغاحممد باشا ( حيدر  

  مصطفى باشا ( موستارىل ) 1056 1647
1647-1649  1056-1058   حممد باششرف  
1649-1650  1058-1059    طور خوجني باشا أمحد 
1650-1652  1059-1060   عبد الرمحن باشا 
1652-1656  1060-1066 )باشا اصهخحممد باشا ( 
1656-1657  1066-1067 (حايل جي دامادي) مصطفى باشا 
1657-1660  1067-1070 حممد باشاغازي  



 قائمة بأمساء حكام مصر منذ دخول العرب وحىت العصر احلديث

11 

1660-1661  1070-1071  (الكرجي) باشا  مصطفى 

 سم الواليا هجري ميالدي

1661-1664  1071-1074 إبراهيم باشاملك  
1664-1667  1074-1077 عمر باشا 
1667-1668  1077-1078 إبراهيم باشا صويف 
1668-1669  1078-1079 قاش  قرةعلي باشا  
1669-1673  1079-1083   إبراهيم باشا قرة 
1673-1675  1083-1085   حسني باشا 
1675-1676  1085-1086   (الدفرتدار) أمحد باشا 
1676-1680  1086-1090   لرمحن عبدي باشاا عبد 
1680-1683  1090-1094   بوشناق عثمان باشا 
1683-1687  1094-1098   (ابن اخلائن)خائن باشا  

  (فرتة حكم أوىل) حسن باشا 1098 1687
1687-1689  1098-1100   (داماد أنشته) حسن باشا 
1689-1691  1100-1102    (كخيا سرحوش )  أمحد باشا 
1691-1695  1102-1106   (خزينة دار) على باشا 
1695-1697  1106-1108   إمساعيل باشا 
1697-1699  1108-1110   (الفراري) حسني باشا 
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 (العهد الثاني)(العهد الثاني)
 

حاكمسم الا هجري ميالدي  

1699-1704  1110-1115 قرة حممد باشا 
سليمان باشا 1115 1704

1704-1706  1115-1117 باشا  رامي حممد 
1706-1707  1117-1118 (فرتة حكم أوىل) باشا علي 
1707-1709  1118-1120 ثانية) فرتة حكم( باشاحسن  
1709-1710  1120-1121 إبراهيم باشا 
1710-1711  1121-1122 (كوسج) خليل باشا 
1711-1714  1122-1125 ويل باشا 
1714-1717  1125-1129   (فرتة حكم أوىل) عبدي باشا 
1717-1720  1129-1132   (فرتة حكم ثانية) علي باشا 
1720-1721  1132-1133   رجب باشا 
1721-1725  1133-1137   حممد نشنجي باشا 
1725-1726  1137-1138   يل باشا ةور املعلي  
1726-1727  1138-1139   حممد نشنجي باشا 
1727-1729  1139-1141   (فرتة حكم أوىل) أبو بكر باشا 

  (فرتة حكم ثانية) باشا عبدي 1141 1729
1729-1733  1141-1145   (فرتة حكم أوىل) عبد اهللا باشا 

  حدار باشاحممد سال 1145 1733
  ن باشاعثما 1145 1733

1733-1734  1145-1146   (فرتة حكم ثانية) عبد اهللا باشا 
  (فرتة حكم ثانية) بكر أبو 1146 1734

1734-1739  1146-1151   علي باشا 
1739-1741  1151-1153   )زاده باشا( سليمان باشا 
1741-1743  1153-1155   حيي باشا 
1743-1744  1155-1156   سعيد حممد باشا 
1744-1748  1156-1160   ب باشااغحممد ر  
1748-1749  1160-1161   علي باشا 
1749-1750  1161-1162   أمحد باشا 
1750-1752  1162-1165   عبد اهللا باشا 
1752-1753  1165-1166   ملك حممد باشا 
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حاكمسم الا هجري ميالدي  

 باشا مصطفى 1166 1753

دويدار حممد باشا 1166 1753
 
 

  (العهد الثالث)(العهد الثالث)
  

حاكمسم الا هجري ميالدي  

1753-1755  1166-1168  شراوي باشا حسن 

1755-1757  1168-1170 باشا علي الكبري 
سعد الدين باشا (عظم زاده) 1170 1757

1757-1758  1170-1171 سعيد باشا 
1758-1760  1171-1173 مصطفى باشا (باهر كوسه) 
1760- 1762  1173-1175 باشا كامل أمحد  
1762-1763  1175-1176 أبو بكر راسم باشا   
1763-1764  1176-1177 حممد باشا  

  أمحد باشا احلاج 1177 1764
1764-1765  1177-1178   (احلاج) باشا حسن 
1765-1766  1178-1179   ماهر محزة باشا (السالحدار) 
1766-1767  1179-1180   حممد باشا (جليب) 
1767-1768  1180-1181   حممد باشا (راقم) 
1768-1769  1181-1182   أمحد باشا (كوبريلي زاده) 

  حممد باشا (دويدار) 1182 1769
1769-1772  1182-1185   عثمان باشا (كله جي) 
1772-1773  1185-1186   عثمان باشا (الوكيل) 
1773-1774  1186-1187   خليل باشا قره 
1774-1775  1187-1188   إبراهيم باشا 
1775-1777  1188-1190   عزت باشا 

  ت أمحد باشاعز  1190 1777
1777-1778  1190-1191   عثمان باشا (بوشناق ) 
1778-1785  1191-1199   حممد باشا (داماد السالحدار) 
1785-1787  1199-1201   حممد باشا (يكن) 

  سليم سري باشا 1201 1787
1787-1789  1201-1202   عبدي باشا 
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1789-1791  1202-1205   إمساعيل باشا 

حاكمسم الا هجري ميالدي  

1791-1794  1205-1208   عزت حممد باشا 
1794-1796   صاحل باشا 1208 
1796-1798  1208-1212  بكر باشا  

1798-1799  1212-1213  عبد اهللا باشا 

 
 

  الفرنسيونالفرنسيون  القواد العسكريونالقواد العسكريون
  

حاكمسم الا هجري ميالدي  

1789-1799  1203-1213  بونابرت نابليون 

1799-1800  1213-1214 جون باتيست كليبري 
1800-1801  1214-1215  بوساي جاك فرانسوا دو 

 سري رالف أبري    1215 1801

1801-1803  1215-1217 جون هلي هتشنسن 
  
  

ررــوالة مصوالة مص   
 

حاكمسم الا هجري ميالدي  

1799-1800  1213-1214  ناصوح باشا 

1800-1801  1214-1215  حممد باشا 

1801-1803  1215-1217  حممد خسرو باشا 

 لي باشاع 1217 1803

1803-1805  1217-1219  خورشيد باشا 

 
 

  باشاوات مصرباشاوات مصر
 

حاكمسم الا هجري ميالدي  

1805-1849  حممد علي باشا 1219-1265 

1849-1854  1265-1270   عباس حلمي باشا 
1854-1863  1270-1279   حممد سعيد باشا 
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  الخديويالخديوي
  

حاكمسم الا هجري ميالدي  

1863-1879  1279-1296   (حفيد حممد علي)إمساعيل باشا  
1879-1892  1296-1309   حممد توفيق باشا 
1892-1914  1309-1332   عباس حلمي باشا 

 


