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افتتحنا هذه الورقة بمالحظة... En la introducción de este trabajo mencionamos...

تُستخدَم للبدء في تلخيص لألطروحة

وقد حاولت المناقشة المذكورة أعاله أنْ... La discusión anterior ha tenido la intención de...

تستخدَمُ لوصف ما سعيت إلى تحقيقه في األطروحة

تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن
البيانات

Las hipótesis fueron examinadas con los datos
relacionados con...

تستخدم لوصف البيانات التي استعملتها وكيف ساعدت في براهينك

لتلخيص ما سبق... En resumen,...

تستخدم كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في هذه األطروحة

إجماالً، ... En síntesis,...

تستخْدَمُ كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في األطروحة

Closing - 
Arabic Spanish

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم األكاديمي
للعوامل...

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el
entendimiento académico de los factores...

تستخدم إلعطاء لمحة عامة عن األطروحة وذكرِ النتائج الرئيسية المتمخّضة عنها

إجماال... En definitiva,...

تستخدَم إلعطاء تقييم عامّ لألطروحة

إذا أخذنا كل شيء بعين االعتبار... En términos generales,...

تستخدَم إلعطاء تقييم عام لألطروحة

...يقودنا إلى االستنتاج أنّ... ... nos lleva a la conclusión de que...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه
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تكشف البراهين المقدمة أعاله أنّ... Los argumentos antes mencionados prueban que...

يستخدم إلعطاء استناج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه

نستطيع أن نرى أنّ... Podemos evidenciar que...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ... Todo esto apunta a...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ... Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a
develar...

تستخدم إلعطاء دليل يدعم االستنتاج الذي توصلت إليه

في نهاية األمر... En resumen...

تستخدم إلعطاء تقييم غير متحيّز، للنتائج التي توصلت إليها

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

مستقبلية...

Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo
nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser
analizadas en el futuro...

تستخدم في خاتمة األطروحة إلعالن أي عوامل تسببت في بعض القصور

هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة
عوامل...

Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de
factores...

تستخدم لتقديم استنتاج قاطع

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

Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos
ofrecido no son totalmente nuevas...

تستخدم لإلعالن عن أفكار مُستعارة

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

Sin embargo, planteamos que la contribución de
nuestro trabajo se basa en tres áreas...

تستخدَم لتأكيد االستنتاجات الرئيسية لألطرووحة
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تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم
عملية...

Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...

تستخدَم للتعبير عما تهدف األطروحة إلى تفسيره
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