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ABSTRACT 
The present study aimed to present some educational techniques in the 
Islamic educational thought from the sixth Higri century until the end 
of the seventh century. The study made use of the historical method 
and consisted of a general framework that included the introduction, 
issue of the study, questions, objectives, importance, methodology, 
delimitations and previous studies. The study also included four 
dimensions: The first dimension addressed the influencing situations in 
the Islamic educational thought in (the sixth and seventh Higri 
centuries), and the second dimension tackled the most prominent 
intellectual and educational trends in the (sixth and seventh Higri 
centuries). The third dimension depicted the most prominent thinking 
scholars in (the sixth and seventh centuries A.H.). The fourth 
dimension tackled the most famous educational methods in the sixth 
and seventh Hhigri centuries. The results of the study proved that the 
political, social, economic and cultural factors played a role in 
highlighting the Islamic educational thought. The results of the study 
also highlighted the existence of a number of intellectual trends 
represented in the thoughts produced by the Islamic civilization, such 
as the school of jurisprudence and hadith, the sufi school, the school of 
fundamentalists and theology, the philosophical school, the Salafi 
school, the experimental school. The results of the study revealed the 
existence of a number of scholars who contributed to the development 
of Islamic educational thought in the sixth and seventh Higri centuries 
who were chosen based on the intellectual diversity prevailing in that 
period. The results of the study confirmed the abundance of the 
Islamic educational thought and the diversity of its educational 
methods that contribute to shortening time and effort of the teacher 
and the learner as well as helping the learner to accept the knowledge, 
organize the educational process and facilitate its application, in 
addition to its applicability in every time and place. It was revealed 
that there is no contradiction between the schools of thought in their 
applicability or inability to continue as they stem from the Islamic 
educational thought 

Keywords: deduction, educational thought, educational heritage, 
intellectual trends, Islamic civilization 
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