
 

 
 

P E N G U M U M A N 
Nomor: 68/PTM/X/2019 

 
HASIL TAHDID MUSTAWA PUSIBA ANGKATAN KE-2 

CALON MAHASISWA UNIVERSITAS AL-AZHAR KAIRO 
TAHUN AKADEMIK 2020-2021 

 

1. Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (PUSIBA) Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar 

(OIAA) Cabang Indonesia, yang merupakan cabang dari Pusat Bahasa Universitas Al-Azhar 

Kairo, telah menyelenggarakan tahdîd mustawâ (placemet test) Angkatan ke-2 sebagai 

calon mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Tahun Akademik 2020-2021 pada tanggal 20 

Oktober 2019 dengan peserta sebagai berikut: 

a. Jumlah pendaftar sebanyak 218 orang; 

b. Jumlah peserta ujian sebanyak 213 orang; 

c. Tidak hadir sebanyak 5 orang. 

2. Berdasarkan penilaian tim penguji dari Pusat Bahasa Universitas Al-Azhar Kairo dan telah 

disahkan oleh kantor pusat di Kairo, hasil tahdîd mustawâ sebagai berikut:  

a. Level Mubtadi Awwal sebanyak 46 orang putra dan 27 orang putri;  

b. Level Mubtadi Tsâni sebanyak 66 orang putra dan 40 orang putri; 

c. Level Mutawassith Awwal sebanyak 24 orang putra dan 5 orang putri; 

d. Level Mutawassith Tsâni sebanyak 4 orang putra dan 1 orang putri; 

 (Terlampir nama-nama peserta dan hasil tahdîd mustawâ). 

3. Seluruh peserta yang lulus di setiap level harap segera daftar ulang dan langsung 

melakukan pembayaran biaya pendidikan minimal satu level pertama. Pendaftaran ulang 

dilakukan secara online di www.pusiba.com/daftarulang, dan pembayaran biaya studi 

dilakukan melalui transfer ke BNI Cab. Ciputat no. rek. 8061968868 atas nama: Yayasan 

Alumni Al-Azhar Internasional Indonesia, mulai tanggal 31 Oktober – 14 November 2019; 

4. Peserta yang memperoleh level mubtadi awwal akan menjalani pendidikan secara intensif 

hingga level mutaqoddim tsani, mulai tanggal 17 November hingga pertengahan April 2020 

di Jakarta. Sedangkan pelaksanaan level mutamayyiz akan diumumkan kemudian. 

5. Untuk level mubtadi awwal, kegiatan belajar di PUSIBA akan dimulai pada hari Ahad, 17 

November 2019. Calon peserta agar memperhatikan tanggal-tanggal penting berikut: 

a. Masuk asrama PUSIBA    : Jumat, 15 November 2019; 

b. Haflah pelepasan dan penerimaan : Sabtu, 16 November 2019; 

c. Kuliah Perdana    : Ahad, 17 November 2019 

6. Peserta yang memperoleh level Mubtadi Tsani akan masuk asrama pada pertengahan 

Desember 2019, Mutawassith Awwal pertengahan Januari, dan Mutawassith Tsani 

pertengahan Februari (kepastian tanggal menunggu pengumuman berikutnya dari 

PUSIBA). 

7. Saat masuk asrama  PUSIBA (15 November 2019) setiap peserta diminta menyerahkan 

berkas-berkas sebagai berikut: 

a. Foto copy ijazah terakhir bagi yang telah lulus SLTA/sederajat atau surat keterangan 

siswa dari sekolah, bagi yang belum lulus SLTA/Sederajat sebanyak 2 lembar. 

http://www.pusiba.com/


 

 
 

b. Foto copy kartu idensitas diri (KTP/Paspor/Kartu siswa) sebanyak 2 lembar. 

c. Foto ukuran 4x6 background merah sebanyak 5 lembar. 

d. Seluruh berkas dimasukkan kedalam amplop ukuran folio berwarna coklat dan diberi 

nama. 

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan kemudahan dan 

keberkahan dalam segala hal.  

Bekasi, 30 Oktober 2019 

Direktur PUSIBA 

 

Muhammad Arifin, MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 

1. Mubtadi Awwal banin 

 م
رقم 

 الجلوس
 الجنسية االسم

المستوى 
 الحال  

     النوع

ينج 763 1      ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد ريستو باعير

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد اليف فكران 762 2

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا رفيد بوبى يانتو 745 3

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا عودي احمد سوهندي 743 4

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا دوعوراتعارف ارجون  740 5

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا عزمي العريق 720 6

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا شهر المنير  719 7

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد رزيف أكمل 717 8

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا رافع محمد نوريان 663 9

ي رحمن 662 10
     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا علي زلف 

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد حسن فوزان.  660 11

ي شهرول رمضان 655 12      ذكر مبتدئ أول أندونيسيا فير

يف ألتينج 653 13      ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد شر

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا كير  آدم نوفل 652 14

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا وحيوديديان  644 15

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد رفدي الهدى 643 16

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد زكي مبارك 639 17

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا ابن الحق سبيل هللا 637 18

ي خالص 636 19
     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد دفاساب 

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا ريزا فوزان 633 20

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا خير األمم.  632 21

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا حبيب نيل الفاضل 625 22

ي هللا 622 23
     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد حليم تف 

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد نوفل رشدي 613 24

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا أكيى أولياء الرحمن 612 25

املس 611 26      ذكر مبتدئ أول أندونيسيا أريا أردانا أناندا شيى

ي  610 27
     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا ريزال حقيف 

ي ممتاز 609 28
     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا أ. أ. لطف 

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا إلهام محمد مهاجر 608 29

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا نوفل ميرس 604 30

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا اللو رضوان 600 31

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا فارس فتح الرحمن 599 32

يف سلطان حسير   598 33      ذكر مبتدئ أول أندونيسيا شر

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا أنام مفلحون رمضان 597 34

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا أرجونج 594 35

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا ألفيان شاه 592 36

ي نينجرات 589 37
     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا عزيزمان جاب 

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد توفان فراسي  588 38

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا معمر سالم 580 39



 

 
 

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد فاضل.  578 40

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا فرحان حلمي  576 41

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد أوفلح خليفة.  565 42

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد جيهان لبيب 564 43

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد رفاد فردوس 557 44

حيل زنجبيال 553 45      ذكر مبتدئ أول أندونيسيا طفيل باشر

     ذكر مبتدئ أول أندونيسيا محمد رفيق فضل هللا 552 46
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2. Mubtadi Awal Banat 

 م
رقم 

 الجلوس
     النوع المستوى الحال   الجنسية االسم

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا وفاء نور عزيزة 761 1

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا رجوى نفيسة  760 2

ي عفيقة 759 3
     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا سيث 

ي  758 4
     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا أم هاب 

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا ميلة الرحمنيا 757 5

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا عزا سلطانة 756 6

ي  754 7
     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا دلَّ سبتياب 

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا عنده لورا 753 8

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا ميا اغوستير   752 9

10 751 
ترى موتيارا 
 طوفان

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا

11 749 
حسث  ساجدة 
 ناسوتيون

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا

12 739 
ي 
دئيتشر

 الزهراوب  
     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا

13 735 
صافية شهري 

ي 
 رمضاب 

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا سارة..  734 14

15 731 
ي ريتا 

رحماناب 
 فطريزال

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا عندنا زلف   729 16

ي أجنيسا 727 17
     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا ديسث 

18 725 
ي عائشة 

سيث 
 الكريمة

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا

19 708 
موننتا إمتيازا 

 زائدة
     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا

20 700 
إليسا فازيرا 
ي 
 إروانث 

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا

21 697 
ويويك 
 ووالنداري

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا

ي  692 22
     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا فطري رمضاب 

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا حكمة األولياء 687 23

ي أليدا يحثر  685 24
     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا فيف 

25 679 
ي 
تاشا نوراب 
 مطمئنة

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا



 

 
 

26 674 
آسية كوماال 

 أضىح
     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا

27 670 
ي 
حتفينا عزب 
ي 
 أرشمث 

     أنث   مبتدئ أول أندونيسيا
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3. Mubtadi Tsani Banin 

 م
رقم 

 الجلوس
     النوع المستوى الحال   الجنسية االسم

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد سيف الرضا 747 1

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا عوفا مقداد 746 2

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا فضل فردوس 744 3

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا سوريادياندى  742 4

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد زيدا نيل الحق 741 5

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد مفتاح الرزاق 718 6

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا راما كريسنا 716 7

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا أحمد سلماء الفارسي  715 8

ي فتح الرحمن 714 9
     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا رزق 

10 712  ..      ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا رسلي

11 711 
محمد فرناندا بايو 

 الطوبى 
     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا باروهم هاراهاب 710 12

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا ريكي جنوير هدايت 666 13

ي 664 14      ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا يرسان فكري جونير

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد خالد الرحمن 661 15

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا عارف رمضان بوترا 659 16

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد فرحان موالنا 657 17

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا ناندا موالنا 656 18

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد رونلدو 654 19

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا منور..  651 20

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد صالحير   647 21

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا إمام نووي 646 22

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا هبة هللا 641 23

24 638 
ساجدان فاضلة محمد 

ي 
 إشاب 

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا ليلول حبيب الرحمن 634 25

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا فخر الرازي 630 26

ي  629 27
     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا رمضاب 

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد عليان شاه 628 28

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد خير العزم 624 29

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد أوفل حمام 621 30

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا نور إرشاد أمان هللا 618 31

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد رينالدي المكي  616 32

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد حسن برصي 615 33

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا ريان سابوترا 614 34



 

 
 

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد هيكل.  607 35

36 606 
ي مبارك 

محمد لطف 
 يوسف

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد عقل األول 605 37

38 603  . ي      ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا أحمد نوفل رجثى

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا إحسان ألوان موالنا 601 39

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا فيصل حمدان حلمي  596 40

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا أحمد سيف هللا 595 41

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا ت. أمير حسن 593 42

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا موالنا كمال 590 43

44 587 
محمد رضا جونتور 

 براتاما
     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد خطيب األمم 586 45

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا خطيب الصابرين 585 46

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا واحدون محمد فجري 583 47

48 581 
ي ذو النور 

األفغاب 
ي 
 الرحماب 

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا آريان شاه 577 49

يجار 575 50      ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا إحسان عارف سير

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد فتوى هداية هللا 573 51

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا رحمت أزوين 572 52

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا بورناماأري  571 53

54 570 
يف الدين  أحمد شر

قاوي أمير    شر
     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا

55 569 
محمد فردوس نور 

 فائزي
     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد أضواء الحق 568 56

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا براين آدم مفتاح الدين 567 57

ي  566 58
     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا أحمد علوي دالي مونث 

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد فرحان .  563 59

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا بيانديجا أالن ويجونا 562 60

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا أحمد إيفان نواوي 560 61

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا محمد أرحم رحيم 559 62

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا رفدية مويان أرنججا 556 63

ين 555 64      ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا جيالنج مهدي خير

     ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا توفيق إسماعيل 554 65

ول .  548 66      ذكر مبتدئ ثان أندونيسيا خير
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4. Mubtadi Tsani Banat 

 م
رقم 
 الجلوس

     النوع المستوى الحالي  الجنسية االسم

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا حريسمة العزيزة 755 1

2 750 
نور فاطمة 
 الزهراء

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا



 

 
 

3 748 
ي ليس 

تري حفث 
 ديان شاه

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

ياتا  738 4      أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا عارفة فيى

5 737 
خديجة عزة 
 المؤمنة

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا زاكية المهندسة 736 6

7 733 
إلماع أفيدة 
 النساء السعدية

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

ي 732 8      أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا سوالسي 

9 730 
ي خير 

ألفياب 
 النساء

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا فداء أوكتافيا 728 10

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا ريرين فيال فضيلة 726 11

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا الجنةرائحة  724 12

13 722 
فاضلة عائشة  

 فاطمة
     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

ي  707 14
     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا فريدة أرياب 

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا إيرلي إيكا أبريليا 706 15

16 705 
بوتري رزقا 
 فضلية

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

ية 704 17      أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا فينا قانتة خير

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا لطفنا مطمئنة 703 18

19 701 
ي فضيلة نور 

ساب 
 عائشة

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

20 699 
يفة نور  شر
 اإلمامية

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

21 698 
موليا ووالن 

 ساري
     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

نا 695 22      أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا نجمية زهير

ي إرما 694 23
     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا نور أبريلياب 

24 691 
نور عالية فاضلة 

 النساء
     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

25 690 
نافلة شهيا 
 نينجتياس

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

26 688 
واندا نمرة بوتري 

 ديال بردانا
     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا جيهان أولية 684 27

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا نور حسنة .  683 28

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا إيما عزيزة األمرين 682 29

ا سلسبيال 681 30      أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا شافير

31 680 
رئيسة أولياء 
 سلسبيال

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

32 678 
براموستيكا أيو 

 أكيى 
     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا إصالح الناس 677 33

34 676 
فاضلة تالية 
 سلسبيال

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا

35 675 
ي ندى 

سيث 
 سلسبيال

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا



 

 
 

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا زهراء خولة ديبة 673 36

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا نورول مغفرة هللا 672 37

ي  671 38
     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا لطفيك أريانث 

39 669 
ي 
شيندي حكماواب 

 رحمن 
     أنث   ثانمبتدئ  أندونيسيا

     أنث   مبتدئ ثان أندونيسيا بثينة المنورة 668 40
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5. Mutawassith Awwal Banin 

 الجنسية االسم رقم الجلوس م
المستوى 
 الحال  

     النوع

ي  713 1
     ذكر متوسط أول أندونيسيا محمد إقبال مصدوق 

2 665 
ي 
اب  ي فجر طيى

رزق 
 بوبونجان

     ذكر متوسط أول أندونيسيا

     ذكر متوسط أول أندونيسيا محمد الطارق عزيز 658 3

     ذكر متوسط أول أندونيسيا حبيب الرحمن 650 4

     ذكر متوسط أول أندونيسيا نور إفندي 648 5

     ذكر متوسط أول أندونيسيا المنخوبنخبة  640 6

ي فواز الحق 631 7
     ذكر متوسط أول أندونيسيا محمد واق 

ي  627 8
ي رمضاب 

     ذكر متوسط أول أندونيسيا أرديتا رزق 

     ذكر متوسط أول أندونيسيا ألفارو ميلينيو براتاما 626 9

     ذكر متوسط أول أندونيسيا عارف مصطف   623 10

     ذكر متوسط أول أندونيسيا إسماعيل هاراهاب 619 11

     ذكر متوسط أول أندونيسيا إلهام سافاوي  617 12

     ذكر متوسط أول أندونيسيا مصعب .  602 13

     ذكر متوسط أول أندونيسيا يرسيل هادي 591 14

     ذكر متوسط أول أندونيسيا محمد أمير   582 15

     ذكر متوسط أول أندونيسيا خالصاللو محمد  579 16

     ذكر متوسط أول أندونيسيا أرزان هادي 574 17

     ذكر متوسط أول أندونيسيا محمد أفيق ممتاز 561 18

     ذكر متوسط أول أندونيسيا أحمد أشعري 558 19

     ذكر متوسط أول أندونيسيا فرحان بوترا أمية 551 20

     ذكر متوسط أول أندونيسيا محمد غفران 550 21

     ذكر متوسط أول أندونيسيا فجر اإلسالم 549 22

23 547 
عمار ميمون عبد 

 الرجمن
     ذكر متوسط أول أندونيسيا

     ذكر متوسط أول أندونيسيا ألفا .  546 24
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6. Mutawassith Awwal Banat 

 م
رقم 

 الجلوس
 الجنسية االسم

المستوى 
 الحال  

     النوع

     أنث   متوسط أول أندونيسيا لؤلؤ المنورة 721 1

2 702 
ي راتنا  أنجىحى
 ووالنداري

     أنث   متوسط أول أندونيسيا



 

 
 

3 696 
إيماي 
ي 
 ماريانث 

     أنث   متوسط أول أندونيسيا

ي  693 4
     أنث   متوسط أول أندونيسيا جينارب 

5 689 
أمالنا فلدا 
ي 
 غساب 

     أنث   متوسط أول أندونيسيا
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7. Mutawassith Tsani Banin 

 الجنسية االسم رقم الجلوس م
المستوى 
 الحال  

     النوع

1 709 
أكمل محمد 

 فكري
     ذكر متوسط ثان أندونيسيا

2 635 
ديرساما 
 هدى 

     ذكر متوسط ثان أندونيسيا

     ذكر متوسط ثان أندونيسيا قريش شهاب 620 3

4 584 
فكري أفطان 

 فهمي 
     ذكر متوسط ثان أندونيسيا
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8. Mutawassith Tsani Banat 

 م
رقم 

 الجنسية االسم الجلوس
المستوى 

     النوع الحال  

1 686 
ان  شير
     أنث   متوسط ثان أندونيسيا طاهرة
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