Jordan through time
االردن عبر الزمن
Jordan has a very long and rich history, from our
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Jordan’s archaeology is very well preserved. Many
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ancient remains are still visible today, especially in desert
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areas. The most famous archaeological site in Jordan is
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the Nabataean city of Petra. The Roman city of Jerash
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also attracts many visitors from around the world.
Throughout history, many Jordanians’ lives have revolved
around subsistence. For around 10,000 years, people
have grown crops like wheat and barley and later olives.
They have also herded sheep and goats. People made
their own tools and clothes. There was also time for
leisure. Archaeologists have found objects that resemble
gaming boards, which date to the Neolithic period.
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.العصر الحجري الحديث
.(B. Rouhani : المدينة النبطية الشهيرة (تصوير- البترا:الصورة العليا

Top image: Petra - the famous Nabataean site (Photograph: B. Rouhani).

Above: Often, the only evidence of Palaeolithic people are the tools they left behind, Barqa (Photograph: P. Flohr).

: برقة (تصوير،  غالباً الدليل الوحيد على وجود استيطان بشري من العصر الحجري القديم هو األدوات التي خلفوها وراءهم:أعاله
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Top right: Replica Neolithic structure, Wadi Faynan (Photograph: P. Flohr).

.(P. Flohr : وادي فينان (تصوير، نسخة طبق األصل من بناء من العصر الحجري الحديث:أعلى اليمين
Bottom right: Roman columns at Jerash (Photograph: B. Rouhani).

.(B. Rouhani : األعمدة الرومانية في جرش (تصوير:على اليمين

Above: Wall painting at Umayyad Qusayr ‘Amra (Photograph: B. Rouhani).

.(B. Rouhani : لوحة جدارية من قصير عمرة الذي يعود تاريخ بنائه إلى الفترة األموية (تصوير:أعلى
Left: Petra - the Treasury or Khasneh (Photograph: P. Flohr).
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Bottom image: The landscape of the Badia, the steppe in Eastern Jordan, where many archaeological remains
have been found (Photograph: P. Flohr).

.(P. Flohr : حيث تم العثور على العديد من البقايا األثرية (الصورة، السهوب في شرق األردن،  منظر البادية:الصورة السفلى
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