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Заключение - 
арабский Шведский

افتتحنا هذه الورقة بمالحظة... Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...

تُستخدَم للبدء في تلخيص لألطروحة

وقد حاولت المناقشة المذكورة أعاله أنْ... Ovanstående diskussion har försökt att ...

تستخدَمُ لوصف ما سعيت إلى تحقيقه في األطروحة

تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن
البيانات

Hypoteserna testades med data från ...

تستخدم لوصف البيانات التي استعملتها وكيف ساعدت في براهينك

لتلخيص ما سبق... Sammanfattningsvis ...

تستخدم كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في هذه األطروحة

إجماالً، ... För att sammanfatta ...

تستخْدَمُ كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في األطروحة

Заключение - 
арабский Шведский

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم األكاديمي
للعوامل...

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen
för de faktorer som ...

تستخدم إلعطاء لمحة عامة عن األطروحة وذكرِ النتائج الرئيسية المتمخّضة عنها

إجماال... Till slut...

تستخدَم إلعطاء تقييم عامّ لألطروحة

إذا أخذنا كل شيء بعين االعتبار... I stort sett/På det stora hela ...

تستخدَم إلعطاء تقييم عام لألطروحة

...يقودنا إلى االستنتاج أنّ... ... leder oss till slutsatsen att ...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه
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تكشف البراهين المقدمة أعاله أنّ... Argumenten ovan visar att ...

يستخدم إلعطاء استناج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه

نستطيع أن نرى أنّ... Vi kan då se att ...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ... Allt detta pekar på att ...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ... Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...

تستخدم إلعطاء دليل يدعم االستنتاج الذي توصلت إليه

في نهاية األمر... På det hela taget ...

تستخدم إلعطاء تقييم غير متحيّز، للنتائج التي توصلت إليها

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

مستقبلية...

Ett antal begränsande faktorer för vår studie och
områden för framtida forskning bör nämnas ...

تستخدم في خاتمة األطروحة إلعالن أي عوامل تسببت في بعض القصور

هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة
عوامل...

Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal
faktorer som ...

تستخدم لتقديم استنتاج قاطع

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

Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...

تستخدم لإلعالن عن أفكار مُستعارة

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

Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer
inom tre områden ...

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

Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i
processen ...

تستخدَم للتعبير عما تهدف األطروحة إلى تفسيره

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 24.05.2023

http://www.tcpdf.org

