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افتتحنا هذه الورقة بمالحظة... Мы начали доклад с того, что...

تُستخدَم للبدء في تلخيص لألطروحة

وقد حاولت المناقشة المذكورة أعاله أنْ... Последующее обсуждение было попыткой...

تستخدَمُ لوصف ما سعيت إلى تحقيقه في األطروحة

تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن
البيانات

Гипотезы были проверены на практике путем...

تستخدم لوصف البيانات التي استعملتها وكيف ساعدت في براهينك

لتلخيص ما سبق... Подводя итог...

تستخدم كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في هذه األطروحة

إجماالً، ... Подводя итог...

تستخْدَمُ كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في األطروحة
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نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم األكاديمي
للعوامل...

Мы полагаем, что наше исследование поможет
понять факторы...

تستخدم إلعطاء لمحة عامة عن األطروحة وذكرِ النتائج الرئيسية المتمخّضة عنها

إجماال... В целом...

تستخدَم إلعطاء تقييم عامّ لألطروحة

إذا أخذنا كل شيء بعين االعتبار... В общем...

تستخدَم إلعطاء تقييم عام لألطروحة

...يقودنا إلى االستنتاج أنّ... ... позволяет нам сделать вывод, что...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه
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تكشف البراهين المقدمة أعاله أنّ... Аргументы, приведенные выше доказывают, что...

يستخدم إلعطاء استناج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه

نستطيع أن نرى أنّ... Таким образом мы видим, что...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ... Все это указывает на то, что...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ... Понимание того, что... может помочь обнаружить...

تستخدم إلعطاء دليل يدعم االستنتاج الذي توصلت إليه

في نهاية األمر... В балансе...

تستخدم إلعطاء تقييم غير متحيّز، للنتائج التي توصلت إليها

يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا
ومجاالت بحثنا ألجل مشاريع بحثية

مستقبلية...

К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В
дальнейшем мы планируем...

تستخدم في خاتمة األطروحة إلعالن أي عوامل تسببت في بعض القصور

هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة
عوامل...

Таким образом, существует ряд факторов, которые...

تستخدم لتقديم استنتاج قاطع

من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي
عرضناها ليست فريدة...

Несомненно некоторые из выдвинутых нами
предложений не являются абсолютно уникальными

تستخدم لإلعالن عن أفكار مُستعارة

ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا
تقوم على ثالثة مجاالت...

Однако мы полагаем, данная работа может иметь
практическое значение для трех областей

تستخدَم لتأكيد االستنتاجات الرئيسية لألطرووحة

Stránka 2 22.05.2023



Akademický
Závěr

تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم
عملية...

Наше исследование служит ключем к пониминию
процесса...

تستخدَم للتعبير عما تهدف األطروحة إلى تفسيره
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