
פתיחת הליך איתור מועמדים 
  ENA-למסלולים הבינלאומיים ארוכים ל

)ביה"ס הלאומי לאדמיניסטרציה( 
ול-IRA )המכון האזורי לאדמיניסטרציה( 

לשנת 2021-2022.
עובד מדינה בכיר, רוצה לשפר את כישוריך, לרכוש מיומנויות חדשות העולות בקנה 

אחד עם משימותיך, לקיים דו-שיח עם בכירים במינהל הציבורי מכל רחבי העולם? 
בית הספר הלאומי לאדמיניסטרציה )ENA(, ביה"ס הצרפתי המצוין להכשרת 

בכירים בשירות הציבורי, מציע מסלול הכשרה לעובדי מדינה ופקידי ציבור זרים:

מסלול ההכשרה 
הבינלאומי הארוך 

)CIL( של ביה"ס 
 ENA למינהל ציבורי

)הכשרה בת 13 
חודשים + חודש נוסף 

אופציונלי( המיועד לעובדי 
מדינה בכירים צעירים 
בשיתוף אוניברסיטת 

CELSA פריז 4 סורבון, 
אוניברסיטת פריז-דופין 
   )Paris-Dauphine(

ואוניברסיטת שטרסבורג.

מסלול ההכשרה 
הבינלאומי לשכלול 

)CIP( של ביה"ס 
 ENA למינהל ציבורי

)הכשרה בת 8 חודשים, 
לעובדי מדינה בכירים( 

בשיתוף אוניברסיטת 
CELSA פריז 4 סורבון, 
אוניברסיטת פריז-דופין 
   )Paris-Dauphine(

ואוניברסיטת שטרסבורג.

מסלול ההכשרה 
הבינלאומי של 
המכון האזורי 

 IRA למינהל ציבורי
 - CIIRA

)הכשרה בת 8 חודשים(, 
למנהלים בדרג בינוני.

פרופיל מבוקש:
CIL ו- CIP: מנהלים צעירים בשירות המדינה, המחזיקים בתפקיד אחראי או בתפקיד 	 

אוניברסיטאי בכיר )דוקטורט(
IRA: מנהלים בדרג בינוני )עובדי מדינה או פקידי ציבור זרים(	 

נדרשת שליטה בשפה הצרפתית.
הרשמה החל מה-6 לאוקטובר ועד ה-19 בנובמבר 2021.

CONTACT ENA
Cosimo DI TURI
Gestionnaire du recrutement des élèves étrangers –
Département des stages et de la sélection des élèves
étrangers. Tél : +33 )0(3 88 21 44 87
Mail : Cosimo.di-turi@ena.fr

Contact DGAFP )pour le CiIRA(
Anne-Claire LAURENT-ZUANI 
Responsable des projets internationaux –
Bureau de l’expertise et de la prospective
européenne et internationale.
Tél : +33 )0( 1 55 07 41 51. 
Mail : anneclaire.laurent-zuani@finances.gouv.fr

למידע נוסף



Ouverture de la procédure de 
sélection 2021-2022 pour les cycles 
internationaux longs de l’ENA 
et des IRA

Haut fonctionnaire, vous souhaitez vous perfectionner, développer de 
nouveaux savoir-faire directement liés à vos missions, échanger avec de 
hauts responsables de l’administration publique du monde entier ? L’Ecole 
Nationale d’administration )ENA(, la plus prestigieuse école française pour 
la formation des hauts fonctionnaires, propose une formation pour les 
fonctionnaires et agents publics étrangers :

Le Cycle 
International des 
IRA )CiIRA( )durée : 
8 mois(, pour les cadres de 
niveau intermédiaire.

Le Cycle 
International de 
Perfectionnement 
)CIP( de l’ENA 
)durée : 8 mois, pour 
des hauts fonctionnaires 
confirmés(, en partenariat 
avec le CELSA Paris IV-
Sorbonne, l'université Paris-
Dauphine et l’Université de 
Strasbourg.

Le Cycle 
International Long 
)CIL( de l’ENA 
)durée : 13 mois + 1 mois 
optionnel(, pour de jeunes 
hauts fonctionnaires 
en partenariat avec le 
CELSA Paris IV-Sorbonne, 
l'université Paris-
Dauphine et l’Université de 
Strasbourg.

Profils recherchés : 
	 CIL et CIP : jeunes cadres de l’administration, occupant un poste à 

responsabilité ou universitaire de haut niveau )doctorat(
	 IRA : cadres de niveau intermédiaire )fonctionnaires ou agents publics 

étrangers(

La maîtrise correcte du français est exigée.
Inscription du 06 octobre au 19 novembre 2021.
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Renseignements


