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افتتحنا هذه الورقة بمالحظة... We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...

تُستخدَم للبدء في تلخيص لألطروحة

وقد حاولت المناقشة المذكورة أعاله أنْ... De voorafgaande discussie heeft getracht te ...

تستخدَمُ لوصف ما سعيت إلى تحقيقه في األطروحة

تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن
البيانات

De hypothesen werden getoetst met behulp van
gegevens die ... omvatten.

تستخدم لوصف البيانات التي استعملتها وكيف ساعدت في براهينك

لتلخيص ما سبق... Samengevat ...

تستخدم كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في هذه األطروحة

إجماالً، ... Samenvattend ...

تستخْدَمُ كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في األطروحة

Afsluiting - Conclusie
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نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم األكاديمي
للعوامل...

Wij denken dat onze studie het academische begrip
voor de factoren van ... vergroten kan.

تستخدم إلعطاء لمحة عامة عن األطروحة وذكرِ النتائج الرئيسية المتمخّضة عنها

إجماال... Al met al ...

تستخدَم إلعطاء تقييم عامّ لألطروحة

إذا أخذنا كل شيء بعين االعتبار... Over het geheel ...

تستخدَم إلعطاء تقييم عام لألطروحة

...يقودنا إلى االستنتاج أنّ... ... leidt ons tot de conclusie dat ...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه
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تكشف البراهين المقدمة أعاله أنّ... De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...

يستخدم إلعطاء استناج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه

نستطيع أن نرى أنّ... Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ... Alles wijst erop dat ...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ... Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.

تستخدم إلعطاء دليل يدعم االستنتاج الذي توصلت إليه

في نهاية األمر... Over het geheel genomen ...

تستخدم إلعطاء تقييم غير متحيّز، للنتائج التي توصلت إليها

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

مستقبلية...

Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit
ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op
deze plaats worden genoemd ...

تستخدم في خاتمة األطروحة إلعالن أي عوامل تسببت في بعض القصور

هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة
عوامل...

Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren
is, die ...

تستخدم لتقديم استنتاج قاطع

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

Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden
voorstellen niet geheel uniek ...

تستخدم لإلعالن عن أفكار مُستعارة

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

Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden
een bijdrage heeft geleverd ...

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

Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ...
te begrijpen.

تستخدَم للتعبير عما تهدف األطروحة إلى تفسيره
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