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למחקר אתנוגרפי.  כיוון במיוחד אטרקטיבי שנות העשרים של המאה שעברה, מרוקו הייתה יעד  כבר מתחילת תיאור קורס:

 לדיון תיאורטי חדשני.  קרקע גם היוותה מרוקו שכך, 

, ומכאן שגם ההיסטוריה של האנגליתכותבת מקורות למרכזיות זו של מרוקו באנתרופולוגיה ההקורס יבחן את 

נקרא אתנוגרפיות שונות שיסייעו לא רק להבנה מעמיקה של היבטים שונים אנו לאור דיון זה.  בקורס האנתרופולוגיה תבחן 

ומגוונים הקשורים למרוקו אלא גם נלמד את התנועה התיאורטית שהאנתרופולוגיה עשתה, החל מהפוזוטיביזם הבואזיאני, 

רוקטורליזם, פוסטמודרניזם רפלקסיבי, סט-ונליזם, סטרוקטורליזם, אנתרופולוגיה סמלית, אקולוגיה פוליטית, פוסטדרך פונקצי

 וגלובליזם.
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