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افتتحنا هذه الورقة بمالحظة... Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...

تُستخدَم للبدء في تلخيص لألطروحة

وقد حاولت المناقشة المذكورة أعاله أنْ... Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...

تستخدَمُ لوصف ما سعيت إلى تحقيقه في األطروحة

تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن
البيانات

Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας
δεδομένα που σχετίζονται με...

تستخدم لوصف البيانات التي استعملتها وكيف ساعدت في براهينك

لتلخيص ما سبق... Εν περιλήψει,...

تستخدم كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في هذه األطروحة

إجماالً، ... Εν ολίγοις,...

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

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή
κατανόηση των παραγόντων που...

تستخدم إلعطاء لمحة عامة عن األطروحة وذكرِ النتائج الرئيسية المتمخّضة عنها

إجماال... Εν συντομία,...

تستخدَم إلعطاء تقييم عامّ لألطروحة

إذا أخذنا كل شيء بعين االعتبار... Σε γενικές γραμμές,...

تستخدَم إلعطاء تقييم عام لألطروحة

...يقودنا إلى االستنتاج أنّ... ... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه
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تكشف البراهين المقدمة أعاله أنّ... Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...

يستخدم إلعطاء استناج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه

نستطيع أن نرى أنّ... Μπορούμε να δείξουμε ότι...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ... Όλα αυτά δείχνουν ότι...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ... Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην
αποκάλυψη της...

تستخدم إلعطاء دليل يدعم االستنتاج الذي توصلت إليه

في نهاية األمر... Συνοπτικά...

تستخدم إلعطاء تقييم غير متحيّز، للنتائج التي توصلت إليها

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

مستقبلية...

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι
περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι
τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...

تستخدم في خاتمة األطروحة إلعالن أي عوامل تسببت في بعض القصور

هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة
عوامل...

Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι
παράγοντες που...

تستخدم لتقديم استنتاج قاطع

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

Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε
γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...

تستخدم لإلعالن عن أفكار مُستعارة

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

Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται
σε τρία σημεία...

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

Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...

تستخدَم للتعبير عما تهدف األطروحة إلى تفسيره
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