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 :يشتمل عصر الدولة الحديثة على األسرات التالية

 .ـ األسرة الثامنة عشرة1

 .ـ األسرة التاسعة عشرة2

 .ـ األسرة العشرون3

  



  األسرة الثامنة عشرة
 :أحمس األول

 
 :سٌاسته الداخلٌة•

عناٌته إلعادة بناء المعابد المهمة التً " أحمس"ـ وجه الملك •

فً " بتاح"ومن هذه المعابد معبد اإلله , أصابها الضرر
 .ومعبد اإلله آمون فً طٌبة , منف

 :سٌاسته الخارجٌة•

أن ٌستولى على أوارٌس " أحمس"استطاع الملك      •

وأن ٌطردهم خارج , عاصمة الهكسوس بعد حرب التحرٌر 

 ,  جنوبً فلسطٌن( شاروهن)حٌث تحصنوا فً حصن , البالد



 :أمنتوحتب األول
 

تولى , "أحمس نفرتاري" والملكة " أحمس األول" ابن الملك •

 .الحكم بعد وفاة أبٌه أحمس األول

 :سياسته الداخلية•

وهو ٌعد أول من , ـ بنً معبده الجنائزي بعٌداٌ عن المقبرة •

 .قام بهذا العمل

 :سياسته الخارجية•

ـ لم ٌقم بؤي حمالت عسكرٌة فً السبع سنوات األولى من •

 .حكمه وربما ذلك لصغر سنه

 



 :تحتمس األول
 

"  وٌرجح أن , "أمنتوحتب األول"جاء تحتمس األول بعد والده  •
هو أول فرعون فً الدولة الحدٌثة ٌشرع فً بناء " تحتمس األول

وكان أول من اختار وادي الملوك مكانا . معبد آمون فً الكرنك
 .لمقبرته

 :سياسته الخارجية•

كما ) ـ قام بحمالت ضد أسٌا هدفها إشباع رغبته فً القتال •
إلى جانب ," ( أحمس بن إبانا"ٌتضح من اللوحة التذكارٌة لـ 

 .اهتمامه بمد وتوسٌع حدود مصر

ـ قام بحملة ضد النوبة هدفها وضع حداٌ للنزاع والتمرد النوبً •
 .ضد مصر

 



 :تحتمس الثاني
 

 :       سياسته الداخلية•
وتزوج من أخته الغٌر , "تحتمس األول " جاء بعد والده الملك  ـ•

ولكن سرعان ما دب الخالف بٌنهما , "حتشبسوت " شقٌقة 
ـ ورغم قصر مدة حكمه فإننا نجد اسمه .واضطربت األمور

مما ٌدل على أنه كان شدٌد االهتمام , منقوشا على كثٌر من اآلثار
 .وقد نعمت البالد فً عهده بشًء من االستقرار, بالمبانً

 .  ـ أقام الصرح الثامن بالكرنك•
 :سياسته الخارجية•
وتدل , وأخذ الجزٌة منهم , قام بحملة إلى فلسطٌن وسورٌا    •

الجزٌة على احترامهم للنفوذ المصري نتٌجة النتصارات والده 
 .على دولة مٌتانً

 



 :حتشبسوت
 

 :سياستها الداخلية•

تحتمس "ولده الملك " تحتمس الثانً" جاء بعد الملك      •
ومن ثم فقد وضع تحت وصاٌة زوجة , وكان صغٌرا, "الثالث
التً أخذت تدٌر شئون البالد باسمه لمدة ثمان " حتشبسوت"أبٌه 

وعندما اطمؤنت إلى قوة مركزها وكثرة أعوانها , أو تسع سنوات
 .وانتحلت لنفسها ألقاب الفرعون المصري كاملة, نحته جانبا

 :سياستها الخارجية•

 .ـ أرسلت حملتٌن إلى سورٌا وفلسطٌن•

 .ـ أرسلت حملة إلى بالد النوبة•

 



 تحتمس الثالث

بعد وفاة الملكة , بحكم البالد" تحتمس الثالث"انفرد الملك  •

 .واعتبر بداٌة حكمه منذ وفاة أبٌه, "حتشبسوت"

 :سياسته الداخلية•

العدٌد من المنشآت " تحتمس الثالث" أقام الملك      •

ومنها معبد جنائزي , المعمارٌة فً العدٌد من مناطق مصر

وأقام العدٌد من المسالت الضخمة , على مقربة من الرامسٌوم

 .التً لم ٌتبق منها لألسف واحدة فً مصر



 أمنتوحتب الثاني

العرش بعد وفاة والده الملك " أمنتوحتب الثانً" تولى الملك  •
,  وكان عمره حٌنئذ ٌناهز الثامنة عشرة عاما , "تحتمس الثالث"

 .وتشٌر األدلة األثرٌة والنصٌة إلى أنه قد نشئ تنشئه عسكرٌة

 :سياسته الداخلية•
ترك العدٌد من المبانً والتشٌٌدات فً العدٌد من مناطق      •

 (.تل بسطه ومنف ومٌدوم ودندره)مصر مثل
 :سياسته الخارجية•
على العرش حاولت الوالٌات " أمنتوحتب الثانً" ـ عندما جلس•

,  التابعة لمصر ومنها سورٌا فً غرب أسٌا بالقٌام بثورة ضده 
 .فقام بحملة على سورٌا وكان انتقامه شدٌداٌ 

 



 :تحتمس الرابع
 

لم ٌكن تحتمس الرابع ولى العهد الذي كان ٌجب أن ٌإول إلٌه  •
العرش بعد وفاة أبٌه, وإنما تولى العرش عقب نزاع بٌنه وبٌن 

وعلى الرغم من أنه لم ٌحكم أكثر من تسع سنوات إال أنه . أخوته
كان نشٌط للغاٌة سواء من الناحٌة العسكرٌة أو من ناحٌة تنظٌم 

 .شإون البالد الداخلٌة

 :سياسته الخارجية•

منذ تولٌه الحكم على إعادة النفوذ " تحتمس الرابع " ـ عمل الملك •
كما أرسل , وقد نجح فً ذلك, المصري إلى ما كان علٌه فً أسٌا

 .حكام أسٌا الجزٌة له

 .ـ قاد حملة إلى سورٌا وإلى بالد النهرٌن•


